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 تيكلم

  د. ريم هالل 
 
َقْت إلى تجربتَي الحياتّية العديدين كتابات ، هذا مؤلٌَّف جمعُت فيه     التي تطرَّ

عشرين اثنين و خالل ديد من المطبوعات والدورّيات ، مما تبعثَر في العواألدبّية ، 
،  5991عام ة األولى " العّرافة " عامًا مضوا ، ذلك منذ صدور مجموعتَي الشعريّ 

فلعلي  ..، كما جمعُت فيه الحوارات المكتوبة التي ُأجِرَيْت معي  6152حتى العام 
اطة بمسيرتي األدبّية ألسباٍب ما ، لذين يريدون اإلحل، مرجعًا متكاماًل بين دفََّتيه أقدُِّم 

، بغيَة لملمة المعلومات المتناثرة  هم التي ُيفتَرُض بهم أن يبذلوهاجهودوأوفِّر عليهم 
؛ كم أمرُّ بأسماء هذه صفحات مئات اللكن وأنا أستعرض بشأني من هنا وهناك . 

وا وعيهم كم أمرُّ بأسماء من فقد! من رحلوا إلى عالمهم اآلخر البعيد دون عودة 
كم أمرُّ ! بفعل سنِّهم التي تقدََّمت بهم ، إلى درجٍة أنهم لم يعودوا يدركون من أكون 

مؤلَّفَي الجديد .. كم ! بأسماء من غاب ذكُرهم عني ولم أُعْد أعلُم عنهم أيَّ شيء 
 !أراَك تبعُث على ألمي 
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 نبذة عن سيرتي الذاتّية
 د. ريم هالل

 7112خليج ، عام ُنِشَرت في جريدة ال
       

نشأُت شبه مكفوفة البصر ، وبداًل من أن يشكل هذا عاماًل الستسالمي ويأسي    
 وانكفائي على الظلمات التي ُفِرَضْت علّي ، شّكل عاماًل النطالقي عبر الحياة باحثةً 
عن الضياء ضمن ما أمكن من الدروب ، وال سيما درب العلم والمعرفة ، ودرب 

. أني في ذلك شأن سواي من المبصرينليكون ش ، اة االجتماعية المتوازنةتكوين الحي
، نظرًا ِلما يتطلب من ضرورة  وال شك أن هذا مّرَرني بالكثير من العقبات والمشاقّ 

ظرف افتقاد إحدى الحواس المهمة لدى ف ذاتي مع الظرف غير المألوف ، تكيي
رى لم يبخل اهلل علّي في منحي من إمكانات وحواس أخ اإلنسان ، وتحفيز ما لديّ 

، تقاد . وهكذا من خالل ما أمتلكإياها ، وفي جعلها ضمن المستوى الكافي من اال
ومن خالل ما حباني به اهلل أيضًا من أسرة متميزة قادرة بإيمانها وثقافتها على 

تمكنُت من عبور طريقي خطوة خطوة ، ومرحلة  ،استيعاب وضع خاص كهذا 
على درجة الدكتوراه في اللغة  5991ز إلى أن حصلُت عام متميّ ق بتفوّ ، مرحلة 

لى أن أصبحتُ العربية وآدابها  قسم اللغة العربية  - حاليًا ُمَدّرسة في كلية اآلداب ، وا 
 . ةالالذقيّ بجامعة 

هو أنني لم أتابع ، ولعل من أهم الصعوبات التي صادفُتها على درب تعلمي    
خاصة بالمكفوفين ، لعدم توافرها في محافظتنا ، إنما دراستي المدرسية في مدرسة 

، وما عنى هذا من ضرورة توظيفي القسري لبقايا بصري  صرينفي مدرسة للمب
، واضطراري إلى تقريب  وكتابةً  الضئيلة بغية تبيُّن الحروف والكلمات والجمل قراءةً 

نهارًا ومصباح الدفاتر والكتب حتى التصاقها بعينّي ، وذلك بجانب نافذة مشمسة 
اإلضاءة لياًل . علمًا أن ما سبق ذكري له ال يعني إيماني بضرورة إيداع  قويّ 

المكفوفين في مدارس خاصة بهم ، بل إنني معارضة لهذا األمر كل المعارضة ، ما 
دامت هذه المدارس تبعدهم عن االندماج بمجتمع المبصرين الكبير الذي يحيط بهم ، 
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المستخدمة فيها تبعدهم بحروفها المنقطة الخاصة بهم عن " ل براي "وما دامت طريقة 
ول باعتمادها حاسة اللمس بصورة رئيسية دون االستفادة من حُ حروف عربيتهم ، وتَ 

حاسة السمع التي تمتلك أهميتها الحيوية المتميزة في حياة اإلنسان ، والتي تم 
إن السمع والبصر والفؤاد  "تقديمها في الذكر على حاسة البصر في القرآن الكريم : 

لذلك فإنني أقترح بهذا الصدد أن ُتفَتَتح ُشَعب لهذه  . "كل أولئك كان عنه مسؤوال 
الفئة ضمن مدارس المبصرين ذاتها كي يتحقق لهم الدمج المطلوب ، وأن تكون 
تحت إشراف خبراء يعيدون النظر في طريقة تدريسهم مستفيدين من حاسة السمع 

، ومن حاسة اللمس التي يمكن من خاللها أن يتعرفوا إلى حروف  بالدرجة األولى
لى ما ال يمكنهم الوصول إليه عن طريق الحاسة السابقة الذكر .  لغتهم ، وا 

فبالرغم من التقائي  ي صادفُتها على طريقي االجتماعي ؛أما الصعوبات الت   
، فقد التقيُت أيضًا  الكثيرين من المتجاوبين الذين كان لهم دورهم في تذليل إعاقتي

السلبيين الذين كان لهم دورهم في تدعيمها ، بل الذين كانوا أكثر قسوة منها وتسبيبًا 
متناسين أن النقص ال يقتصر على فئة المعوقين فحسب ، إنما يشمل ، في إيالمي 

ي في البشر جميعًا ، لكن وفق صورتين متباينتين ما بين الظهور للعيان والتخفّ 
الناس  يمبدئية من حيث العدد ما بين صنفَ  علمًا أنني حين أجريُت مقارنةالداخل . 

أولئك ، انتهيُت إلى أن السلبيين ال يشّكلون سوى قلة ضئيلة بالقياس إلى الذين 
يقابلونهم ، لكن القضية بالنسبة إلى خصوصية تجربتي ال تتعلق بهذا المقياس الكّمي 

و اإليجابي الذي يتركه الفرد في نفسي ، والذي بقدر ما تتعلق بعمق التأثير السلبي أ
كيف ال ؟! ومن الممكن إلنسان واحد ،  .قد يمتد بفعاليته وحيويته عبر حياتي كلها 

واحد فقط ، أن يشعل بقعة من هذه األرض ، أو إلنسان واحد ، واحد فقط ، أن 
 ينبتها .

شكيلها محطات كثيفة وبالرغم من الصعوبات هذه كلها التي مررُت بها ، وبرغم ت   
ن التآلف مع حالتي الصحية فقد تمكنُت شيئًا فشيئًا م ؛الظلمات عبر حياتي 

 التي شّكَلْت الجذر األول لمعاناتي ، إلى أن أصبَحْت اآلن صديقة لي ،، الخاصة
عينّي المطفأين ِبحارًا من الضوء تسكن  صديقتي التي عّوضتني عن مصباَحي
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الشعور بالدفء والسكينة ، والفرح بقضاء اهلل الذي  داخلي وتمنحني ما يكفي من
 .ضائه بأن أكون واحدة من المبصرينن لي أنه أكثر إشراقًا بكثير من قسرعان ما تبيَّ 

ذا كنُت أكتب أم ال ؟ بدأ الناس ُيسائلونني ما إ، منذ دخولي قسم اللغة العربية    
نتظرون مني كلمتي بعد مروري ؟ ولماذا ال أكتب ؟ فبدوا بذلك وكأنهم ي وماذا أكتب

بذلك الشطر من تجربتي التي عّمَقْتني في الكثير من آفاق الحياة الثرية . ومن هنا 
، ألن هؤالء إذا كانوا يكتبون أواًل ، وتتم  مختلفًا عن أمر األدباء اآلخرين بدا أمري

 سطرًا واحدًا . من حولي قرائي قبل أن أكون قد كتبتُ  اءتهم ثانيًا ، فإنني أنا َتحلَّقَ قر 
وبالرغم مما أشعَرْتني به إلحاحات القراء من مسؤولية كبيرة تجاههم ، فإنني هنا    

إصدار ري في الكتابة ، وفي اختلفُت عن األدباء اآلخرين أيضًا من حيث تأخّ 
ذلك لعاملين أساسيين : أولهما هو أنني منذ طفولتي كانت أعمالي األدبية العديدة ، 

امتالكي صوتًا  بفعل، ة في اتجاه آخر تمامًا ، وهو احتراف الغناء أحالمي متركز 
حدث لي ما أردُت ، إذ اشتركُت في العديد من الحفالت الفنية ،  حقاً جمياًل . و 

َلْت  وُصنِّفُت مطربةً  بناًء على نجاحي في مسابقة إذاعية ألصحاب المواهب ، وُسجِّ
أنني بعد حين وجيز ما لبثُت أن غادرُت لي أغنيات عديدة في اإلذاعة السورية ، إال 

يمكن تلخيصها مجتمعة في تعقد هذه المهنة وتعارضها ، هذا العالم ألسباب عديدة 
لي أنها أوسع بكثير من  نَ مع ظروفي ، وعدم موافقتها لطموحاتي التي سرعان ما تبيَّ 

 اب كلمات .ن وكتّ من ملحنيأن أؤدي ما يبدعه اآلخرون 
اني الذي أسهم في تأخري في الكتابة ، فيمكن تحديده في انشغالي أما العامل الث   

فوق ما كنُت عليه في دراستي بصورة تَ ، بتحقيق تفوقي في دراستي الجامعية 
تاح لي متابعة دراساتي العليا ، والحصول على درجة الدكتوراه سية ، ذلك كي تُ المدر 

من طاقات قد تفوق ما لدى التي سأثبت من خاللها مدى ما يمتلك المعوق أحيانًا 
من الحلم ، السليم . هذا باإلضافة إلى ما قادني إليه الحلم بتلك الدرجة العالية 

الدكتور طه " بني خطوات أخرى نحو قدوتي الذي سيقرّ ، بالتفرغ للبحث األكاديمي 
، والذي سيتطلب مني بذل كل ما لدّي من جهود وأوقات . وهكذا أستطيع " حسين 

إلى أنني لم أتلكأ في القيام بها نتيجة  ؛شأن الكتابة األدبية ، باختصار بأن أنتهي 
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سّني  إهمال أو إيثار للتأجيل ، إنما نتيجة عدم دخولها آفاقي في يوم من أيام
 .المبكرة

لي أنني أنفر كل النفور من هذا  نَ تبيَّ ،  ومنذ أن تجاوزُت مرحلة الماجستير   
، ، نظرًا لما َفَرَض علّي من أجواء انعزالية جافة  المجال األكاديمي الذي اخترُته

لذلك لم أجد  .مختلفة عن تلك األجواء المنفتحة الحيوية التي شهدُتها في عالم الغناء 
مرحلة الدكتوراه ، من أن أتوجه إلى مجال اإلبداع ، إلى جانب اجتيازي بدًا حينئذ 

ني عن طريقه من من حيث تمكّ ، األدبي الذي ألفيُته يشكل استمرارًا لغنائي ذاك 
ني عن تواصلي مع ما تعدد من شرائح الناس ، بل الذي ألفيُته يتميز من حيث تمكّ 

كما حدث  -طريقه من التعبير أنا شخصيًا عما أريد التعبير عنه بداًل من أن أردد 
 ما عّبر عنه اآلخرون . -في الغناء 

، ربما استجابة لما حدث  الشعريّ لقد كانت بداياتي الكتابية أواًل ضمن المجال    
رًا بها في تلك تجاه تجربتي الذاتية التي أصبحُت أكثر تبصّ  لدّي من تدفق شعوريّ 

 المرحلة الناضجة ، وتجاه تجارب اآلخرين التي تبيََّن لي أنني أتفاعل معها إلى حدّ 
ى ما التوحد بناًء على ما مررُت به شخصيًا عبر أعماق الحياة . هذا باإلضافة إل

أعبر عنه من خالل قصائدي من الصور الحياتية والكونية المتنوعة التي أجد فيها 
ما ُتذّكرنا به دائمًا من فعل دائمًا من أدقها إلى أوسعها مصدرًا لإللهام اإلنساني ب

 أدقها إلى أوسعها من عظمة اإلبداع اإللهي .
عن دار اآلداب ببيروت "  دَرْت ليفصثم انتقلُت في كتابتي إلى سيرتي الذاتية ،    

حكايتي الشخصية على درب حياتي منذ  فيهاالتي قصصُت ،  البصر والبصيرة "
بكل دقائقها وتفاصيلها ، ، لحظة ميالدي حتى لحظة حصولي على درجة الدكتوراه 

وبكل ما انطوت عليه من اآلالم التي كان ال بد أن تتأتى من وضعي الخاص ، 
بما امتلكُت من إرادة ، هذه اآلالم أن تتأتى من تحديَّ  ي كان ال بدواألفراح الت

ذا ما ظهرُت مبكرة في إصدار سيرتي ، فإن هذا لم يكن إال من أجل أن  يمان . وا  وا 
ن لهم أن الحياة ال بد أقدم رسالة إلى الناس اليائسين المعوقين وغير المعوقين ، فأبيّ 
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ال يتم الوصول إليه إال ِبَحّث أن تنطوي على جانبها المضيء الجميل ، لكن الذي 
 الخطى ، وعدم المكوث المستسلم في جانبها المظلم .

لعثوري ، التي ُسررُت بها كثيرًا ، ثم انتقلُت مؤخرًا في كتابتي إلى الخواطر النثرية    
دون تمييز ما بين قادر ، فيها على ما يمكن أن يحقق تواصلي مع الناس جميعًا 

ر قادر . علمًا أنني من خالل خواطري هذه حاولت أن على استيعاب الشعر وغي
أطرق المجاالت ذاتها التي طرقُتها في الشعر ، ذلك لكي أجعل القراء ينفتحون من 

على ما لم يتمكنوا من االنفتاح عليه من ، خالل هذا الجنس األدبي األكثر يسرًا 
تي النثرية نثرية خالل الجنس األسبق . كما تجدر اإلشارة إلى أنني لم أجعل كتاب

خالصة ، إنما حاولُت مرارًا أن ألونها بما جادت به قريحتي من أنفاس شعرية لم 
أتمكن من التخلي عنها ، فلعلي بهذه المزاوجة أثبت قدرتي على اإلبداع ضمن 

 الجنسين األدبيين المذكورين في آن واحد .
 

 ة األولى للدكتورة ريم هاللمة المجموعة الشعريّ مقدّ 
 عرّافة "" ال

 2/5991/ 2- ينها محنّ :  الروائي كتبها
 كالم في الشعر !

 موضوعا   " ريم هالل "
 

الروح الحنون التي تنساب نسغًا في الكلمات ، تعطي للكلمات أن تقول ذاتها    
مشفقًة حدبًة ، كأنما تطل على الدنيا في شيء من وجل ، أشبه في خفرها بالشمس 

يوم غائم من أيام الشتاء ، حيث تطّل ، ونعرف أنها  التي تبزغ على استحياء ، في
تطّل ، من فجوة في الغيم ، وراءه زرقة سماء ، من تحتها أديم أبيض أبيض من 
سحب حليبّية ، ُندفت بيد منّجد فّنان ، َترّفق بها حتى صارت شلواًل عجيبًا ، ترغب 

ن تخدش نديفه ، وأنت تراه ، أن يكون لك جناحا كناري ، كي تمرق بينه ، دون أ
 وكي َتْستحّم به كما ُيْستحّم بالنور أبلج في بكرة من صباح . 
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ومن السطور األولى ، في هذه المجموعة الشعرّية ، التي تتواضع ريم هالل    
فتسّميها مجموعة أدبية ، تدخل في عالم إيماء ، هو في إيمائه ، أبعد من الظّن ، 

ض عليه دون أن تفلح في هذا ، ودون أن تيأس يرّف هونًا فهونًا ، وأنت تسعى للقب
منه ، ألنك ، في إغراء التأمل ، تحسب أنك بلغت منتهى التأمل ، ثم تكتشف ، 
بأسًى تارًة ، وبفرح تارًة أخرى ، أن المنتأى عنه واسع ، وأنك أمام عذوبة تذوب 

حيرى ، بين عذوبة ، تشّف ، ترّق ، تندى ، بالمسّرة والفاجعة معًا ، نداوة ابتسامة 
أن تكون للحزن ، أو تكون للبهجة ، مع شاعرة تكتب ذاتها على ذاتها ، في بوح وال 
بوح ، ألن األشياء هنا نجوى قلب مصرور بغشائه ، كما ُتصّر الفكرة في غشائها ، 
فال ُيبان لك ، إال بجهد مساغ ، ما انطوت عليه من أمداء ، فيها الفكر منسرح ، 

عك عن نفسه ، فتحسب أنك بلغت منه ، عبر انسراحه مريح ، وهو لذلك يخد
والراحة ، ما شئت من فهم ميسور ، وهو ليس بالميسور ، ألنه ، بداللة الكلمة ، 
يمنح داللة كلمة مشحونة بعاطفة متقدة ، مخبوءة جيدًا تحت رمادها ، وأن عليك أن 

لوهج القدسي الكامن ، تفّج هذا الرماد ، بذكاء ، وتأنٍّ ، وقراءة سابرة ، حتى تبلغ ا
في جذوة صبا محروم من التمتع بصباه ، وهنا مأساته التي ارتفع عليها ، ألن ضربة 
القدر المست نحاسّية قدرها ، فكان الرنين جوابًا في أن اإلنسان أقوى ، كما الحب 
أقوى ، عندما َنجَبه العاهة بما يجعلها ذلواًل ، وهذا ما فعلته ريم هالل ، وبكبرياء 

بر ، فانتصرت على عاهتها ، وبلغت ما تشاء ، أو ما تشاء لها موهبتها ، هذه ص
التي أرغب عن اللفظة المناسبة كي أصفها بالعبقرية ، مع أنها تستحقها تمامًا ، 
وكي ال أنسى أن النبوغ ، مع البذل ، والشجاعة ، واإلقدام ، يكون نبوغًا تفّجر 

 هر الليالي الطوال ، ال بما هو غيرها . بالسلك المكهرب للممارسة والدأب ، وس
إنني ال أكتب عن ريم هالل بما هي كائنة ، بل عنها بما سوف تكون ، مع وثوق    

في أنها ستكون ، ويكون لها ، مع هذه اإلرادة ، حضور وشهرة ، إذا ما ثابر عبد 
ذا م لى جانبها ، وما أشّك ، وا  ا رعاها القادر هالل ، والدها ، في الوقوف معها وا 

رعاية أديب ال يكتب األدب ، وما أشكُّ في أنه قادر عليه لو أراد ، وبالَغ بالحرف ، 
ذلك التقاطع الجميل مع حروفنا ، لو سمَحْت ، حتى مع هذا العمر ، ظروف 
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التعامل مع القانون والتحكيم ، في أن يتفرغ لما هو أكثر من كتابة الرسائل لنا ، 
 ، كما يؤمن ، بصداقة الرجال .   نحن أصدقاءه ، الذين نؤمن

هذا االستطراد ليس مجانّيًا ، وليس انحرافًا عن الخط الرئيسي إلى خط فرعي ،    
في نوع من شطحة قلم ، إنه أساسي في وصول ريم هالل إلى دراسة الدكتوراه التي 
من المفروض أنها تكتب رسالتها اآلن ، بعنوان " حركة النقد العربي الحديث حول 

لشعر الجاهلي " ، بعد أن نالت الماجستير قبل عامين ، وكان المشرف على ا
رسالتها الدكتور فؤاد المرعي ، من جامعة حلب ، هذا األب ، أو األخ الكبير ، الذي 
اكتشف موهبة ريم ورعاها مقّدرًا فيها تصّديها لموضوع مهم كموضوع " المنهج 

وال استخفافًا به ، إنما تجّرأْت فيه ،  النقدي عند طه حسين " ، ال انتقاصًا منه ،
فانتقدت عميد األدب العربي ، مما أزعج لجنة مناقشة الرسالة ، أو أحد أعضائها 

أستاذ جامعي ، دون أن تتراجع على األقّل ، فانتهرها بقبح من الكالم ، ال يليق ب
بقدر  ، ودون أن تأبه لهذا التصنيم ، الذي ال ينطوي على إعجاب بطه حسين ،ريم

فيفة البصر ، لكنها ، في ما ينطوي على ضغينة لصاحبة رسالة جامعية ، ك
، كانت أبعد نظرًا ممن تحامل عليها ، تغطيًة لجهل ، أو شفاًء لكيد ، البصيرة

استعَلَن في العالمة البائسة التي وضعها لها ، مما أثار دهشة حشد من الذين 
 اتذة والمثقفين في الالذقية . حضروا مناقشة الرسالة ، وهم نخبة من األس

إن االحترام يستوجب مثيله ، والعكس صحيح أيضًا ، غير أن اإلشارة إلى هذا    
نما توكيد أمٍر  الذي حدث ليس دافُعه كْشَف خطِل المنطق ، عندما يتلبسه اإلثم ، وا 
 غاية في األهمية ، هو جزء من التشكل النفسي الصلب لريم عبد القادر هالل ، التي
بدل أن تتضعضع ، تجّلدت ، وكان تجلدها جزءًا من تربيتها البيتية ، بإشراف 
أسرتها ، ووالدتها تخصيصًا ، هذه الوالدة التي بدأت معها من الصفوف االبتدائية ، 
وأكملت بغير ونًى ، حتى بلغت ما بلغت ، ودون أن تفتر لها عزيمة ، ودون أن 

لها بالحوار البّناء المنفتح ، كما بين صديقين تعترض والدها في الدراسة مسألة إال ح
 حميمين . 

وقد لَفَتني ، وأنا أقرأ هذه المجموعة الشعرّية ، أن صاحبتها ذات شفافية عالية ،    
وأنها في التعبير عن مشاعرها إزاء ما بها ، وتجاه الحياة المتلمَّسة من حولها ، 



 12 

ن منطلقها تغلبت على مراودة األسى امتازت بالهدوء المقرون باإليمان والثقة ، وم
ومنه الشكوى ، وأرسلت في وداعة النفس إشارات تنبئ عن وداعة واعية مضمرة 
تتوثب فيها النفس على األذى تمّردًا ، وهذا في رأيي هو السبب ، أو بعض السبب ، 

: وضوعًا ، كأنها تريد أن تقول لنافي أنها اختارت لرسالة الماجستير نقد طه حسين م
نما  كالنا مستطيع بغيره ! وكالنا يستمد من هذا الغير مساعفة ، ال ليكتفي بها ، وا 

 ليتجاوزها ، وقد تجاوزها المعلم ، فلماذا ال تتجاوزها التلميذة ؟
إنه الطموح المشروع كليًا ، وهذه هي الكلمة الداّلة ! طه حسين أوصله طموحه    

تند إلى موهبة أيقظتها مبكرًا هتفة إلى الّذرى ، بسبب من أن طموحه هذا كان يس
، خر الصدى " قولة المتنبي . وريمصادرة من األعماق : " أنا الطائر المحكي ، واآل

المستندة موهبتها إلى يقين ، أيقظت هذه الموهبة في ذاتها وفي من حولها رغبة في 
أن تكون االقتداء ، وكانت القوة معروفة ، وكانت القدوة مأمولة ، وكان السعي إلى 

المقتدية على مسافة ما ، ولو طويلة ، من المقتدى به ، دافعًا إلى جعل هذه المسافة 
لى أي مسافة ، متروك للزمن ، وظني أن  تتقاصر ، والحكم ، في هذا التقاصر ، وا 
باإلمكان من خالل هذه المحاولة األولى أن نتوقع ، وليس بغير أساس ، أن الكثير 

بلغ قليله ريم عبد القادر هالل ، ما دامت محاولتها هذه ، مما بلغه طه حسين ، ست
في وجٍه من وجوهها ، تُياِسُر إلى العملقة ، في المقبل من المحاوالت ، شعرًا ونثرًا ، 
دراسة ونقدًا . ذلك أن زنبقة الحقل بشارة ربيع ، ونجمة الصبح ومضة نهار ، 

ط هذا كله أن نذهب مع التجربة وصفاء الكلمة في رقرقة ساقيتها تدفاق ينبوع ، وشر 
في مظانها النفسية والحياتية إلى مداها ، وأال نغالي ، وال نجانف الموضوعية ، وأن 
نكون في الصريحين ، عندما نقول لريم : أنت على موهبة ، وعلى إرادة ، وعلى 
طاقة حسنة في التعبير ، لكنك ال تزالين في البداية ، والبداية يسيرة بقدر ما هي 
عسيرة ، وكل شيء يتوقف على االستمرار ، وعلى النظر إلى ما هو بين أيدينا نظرة 
تقويم ، ال هي إلى التبخيس ، وال هي إلى التدليس ، وأن الفشل مئة مرة ، كما يقول 
أديسون ، يعلمنا تجربة مئة مرة من الفشل ، وهذا يفيدنا جدًا في عدم اإلصابة 

ذا كنا على طريق باإلحباط نتيجة الفشل ، وعدم اإل صابة بالغرور نتيجة النجاح ، وا 
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كل غاية يبدأ بالخطوة األولى الغاية ال نزال في الخطوة األولى ، فإن كل طريق ل
 . هذه
اآلن ودفعة واحدة ، حّققت ريم أكثر من خطوة ، عّبرت عن مشاعرها وأفكارها    

بطريقة غير قسرّية عن  بطريقة التأمل النفسي ، ومن الداخل دائمًا ، وألنها عّبرت
كل هذه المشاعر واألفكار ، فإنها بلغت الفن ، ألنه قبل التعبير ال يكون الفن فنًا ، 
فالمهم أواًل وأخيرًا أن تكون لنا تأمالت ، وأن تكون تأمالتنا وكذلك كل تأمالت  
حاملة لفكرة ما ، لخاطرة ما ، إلحساس نفسي بعينه ، يقترب من الفن أو يبتعد ، 

ال اختفى التمايز بين الفّنان بم قدار ما نحسن معالجته ، والكيفّية التي نعالجه بها ، وا 
وغيره ، فما من إنسان غير متأمل في الحياة الممنوحة له كعمر ، إال أن اإلنسان 
المتأمل ، والقادر على التعبير الفني عن تأمله هو الفّنان الذي يجتاز االمتحان 

الفنّية ، وفي هذه النقطة يتجّلى اإلبداع ، ويحّق لنا من الصعب ، امتحان العمادة 
بعد أن نقول : هذا مبدع ! تاركين للمستقبل أن يحدد جوهرّية إبداعه ، من حيث 
الدرجة التصنيفّية ، بين عادّي ومتوّسط وعظيم ، وفي الشعر خاّصًة ، حيث ال 

أو ال يكون هذا  مجال للوسطّية ، فالشاعر يكون طائر شوق إلى التحليق ينزع ،
الطائر ، فينتفي تحليقه وانتماؤه الشعري ، وال يكون له شأن ، كما في األجناس 

 األدبية األخرى ، القابلة للوسطّية ، في القصة أو الرواية أو المسرحّية . 
إن الوردة بطبيعة الحال ال تعرف أنها وردة ، أو هذا هو المفترض ، والنظرة إليها    

إلى آخر ، فالذي يتعامل معها كنبتة جميلة ، يكون حظه أن تخلع تختلف من ناظر 
الوردة عليه حسنها ، أما المتعامل معها كمادة للصياغة اإلبداعية ، فإنه هو الذي 
يخلع عليها من بهائه بهاء ، وعندئذ ال تبقى الوردة في الحالين على نفس القدر من 

ُل لنا من ها رؤية فوتوغرافّية ، وفي الحالة الثانية األهمية ، ففي الحالة األولى تتحصَّ
ُل لنا منها متعة فنّية ، ألنها ، الوردة ، صارت موضوعًا لشيء إلهامي وكل  تتحصَّ

 موضوع لهذا اإللهام المعاَلج فنّيًا ينبثق من فكرة ، كما انبثاق الوردة من البذرة . 
ها ، لكن الطبيعة في بهذا المعيار ، الطبيعة معطًى جامد ، مهما يكن تأثرنا ب   

األنسنة ، تصير طبيعة أخرى ، يضفي اإلنسان عليها إنسانّيته ، فإذا نظرنا إليها في 
لوحة ، أو قرأناها في وصف ، نجد أن الطبيعة قد تكّشفت عن مفاتن كانت خبيئة ، 
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أعمق أثرًا ، وأبقى تأثيرًا ، وقد أبرزها لنا في حضورها اآلخر المؤنسن ، مبدع ما ، 
، كون الشجرة في الطبيعة مجرد شجرةجنس أدبي ما ، أو جنس فني ما ، ولهذا تفي 

أما في اإلبداع فتتخلق شجرة أخرى إبداعّية ، وكذلك الحال بالنسبة للحجر ، قبل 
النحت وبعده ، ولّلون ، قبل االشتغال عليه . وبعد هذا االشتغال ، وظني أن هذا 

ريم هالل ، إذا ما استطعنا أن نكَتِنه الفارق واضح ، في التعاطي الشعري لدى 
الصورة التي وراء الصورة ، في سياق الشطر الشعرّي ، وتواصلنا مع البعد البعيد 
الذي فيه الجمال كل الجمال ، ألنه بعيد ، والجمال في البعيد يترّسم ، والشمس عند 

ألنه ثمة الغروب مثٌل على هذا الجمال الذي نتذوقه في ُبعده ، وفي بعده وحده ، 
 يكون جمااًل حقيقيًا . 

ناحية أخرى أرغب أن ننتبه إليها . هيغل يقول : " الشاعر ال يوجد بالقوة بل    
بالفعل " ، وبعبارة أخرى ، الشاعر يكون شاعرًا ال بالصراخ ، أو االعتساف ، أو 

نما بالسيالة الشعرية التي منها الترّسل ، نجده ، ونحسبه ، عفوي ًا ، وهو االفتعال ، وا 
ليس بالعفوي ، وكذلك ليس بالقصدي ، ألنه يتأتى من اإلحساس الناضج ، والتخمر 
الفكري الجيد ، وينبثق عندما ينبثق كالنبع الرقراق ، أو المتدّفع ، تحار في القوة 
الدافعة له ، هذه التي في باطن األرض ، تحرك ما هو ساكن ، بغير أن نستشعر 

دئ أو الهادر قوة دافعة أو محركة ، فالعفوية التي يجري أن هناك وراء المسيل الها
 بها الماء هي في هذا المجال عفوية متماهية بالقصدية . 

لبلزاك ، برغم أنه غير شاعر كلمة في الشعر جميلة : " من الثابت أن اإللهام    
 .تحصى ، تشبه الرؤى في أحالمنا" يبسط للشاعر مخايل تهاويل ملونة ، متغيرة ، ال

لندع جانبًا اإللهام الذي تحدث عنه أسالفنا في صيغة شيطان يحضر في وادي 
عبقر ، فيلهم الشاعر ، ويضع على شفتيه ، ما أترع به قلبه من صور . ولندع ، 
جانبًا أيضًا ما يقوله أشقاؤنا اللبنانيون ، وهم في الشعر من هم ، عن الجبل الُمْلِهم ، 

تكشف في كل واحد من وجوهه عن دوائر من الجمال والُمْلَهم ، جبل لبنان الذي ي
تنداح للرائي في تذاويق عجيبة ملهمة ولنُقل : إن الطبيعة في كل تجلياتها الفاتنة 
ُتحِدث في النفس إحساسًا مترعًا يمد الخيال بالطلع الذي يلقح الزهرة فتثمر ، ولنذكر 

، ولنتساءل : كيف استقام  َهُهنا اثنين فقط هما بشار بن برد ، وأبو العالء المعري
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في شعرهما اإللهام إلهامًا ، وهما في غير المبصرين ؟ في الجواب أقول إن التأمل 
الداخلي يقوم لدى الشاعر مقام التأمل الخارجي ، فيبعث في النفس تخيياًل يتطابق 
في التشكل مع ما هو داخل وخارج ، فيكون التأمل في وداعته أو تهيجه ، انبجاسًا 

تسعف في التعبير الشعري ، وهذا في رأيي هو الفيض ، كما عند ابن سينا ،  لرؤىً 
ومنه الروح التي تتخلق أرواحًا ال حصر لها ، وهذا الروح الفيضي في غناه وتنوعه 
يمد اإلحساس اإلنساني بثراء من الخواطر تعطي الموهبة الشعرية في فطرتها 

عة وفي النفس ، غزاًل إبداعيًا يبلغ مثلما ودربتها القدرة على َغْزل الرؤى ، في الطبي
عند ديستويفسكي ، حد االنخطاف في الصَّرع الَمَرضي حينًا ، وفي القلق الفني 

 الزاخر بما هو شبيه بهذا الصَّرع ، من الناحية التعبيرية. 
ريم عبد القادر هالل ، في هدوئها وصمتها ، تتأمل وتتأمل ، وتأملها هذا من    

ع ، وهذا ما أعطى رؤاها وداعة متميزة تشف ، كما نفسها ، عن أحاسيس النوع الواد
تبعث الشعر النثري الهاجع في قاع الذاكرة بعثًا فيه إحياء للعواطف الحبيسة 
المصاغة في هذا الذي تقول إنه مجموعة أدبية ، وهو مجموعة شعرية ال تدَّعيها 

في مثل حالها ضروريان  تواضعًا ، وكان من حقها أن تفعل ، فالهدوء والصمت
ضرورة تالزم ، يستعلنان عبر تأمالتها العذبة التي نستشفها في رقة وتحنان مرة ، 
وفي حزن تندى معه الكلمات أسًى مرات ، لكنها ، ريم ، تجيد التخّفي ، فال تطّل " 
أنا " ها من بين األسطر الشعرية ، تاركة لنا ، فعل المتمرس ، أن نجدها في 

ل منها ، وهذا ، في امتالكها للمعلمية ، امتالك مبكر جدًا ، منمنماتها  دون تدخُّ
يمدنا باليقين أنها مع األيام ستمتلك هذه المعلمية بشكل واٍع ، إن كانت لديها ، وما 
أظن ، عفوية اآلن ، لذلك علينا أن نفكر ، وأن نتأنى في التفكير ، فاألشياء ، في 

بوذيٍّ ، يغريك بأن ترى ما وراءه ، وليس ما  هذه المجموعة ، جدار فني في معبدٍ 
أمامه ، من تماثيل تبلغ في جمالها الفني حد اإلبداع العظيم . وهذه الدعوة إلى 
لى التأني فيه تلخصها عبارة : " َر ، تأمَّْل ، َفكِّْر " ومن البدهي أن  التفكير ، وا 

الظاهر من اللفظ  القارئ الذي يرى ، ثم يتأمل ، ثم يفكر ، سيجد أن وراء هذا
الشعري معطًى شعريًا آخر ، بعيد األمداء ، بعيد المرامي ، عميق المعنى ، ال 
يتكّشف بسهولة ، برغم أنه يغري بها ، ال ألن ريم هالل تميل إلى اإلبهام ، أو تجنح 
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إلى الغموض ، أو يستهويها اللبس في الكلمة وداللتها ، بل ألنها تعرض علينا 
ها ، في ما يخصها ، وفي ما يخص غيرها ، أو في ما يخص لوحات من تأمالت

الحياة الجارية من حولها ، وهذه التأمالت ، شعرية  فكرية ، تقطر عذوبة ، وترشح 
نشوة ، وتعمر حبًا إنسانيًا رفيعًا ، تجد فيه العزاء خاّلقًا ، ال واهنًا وال مستعطفًا ، 

على الشكوى ، على اليأس ، في  والملذات مسكونة بالخفر ، تمتنع على األنين ،
انزياح واضح عن خط من هّن ، ومن هم، أكثر عافية منها ، لكنهم أقرب إلى الندب 
وال مأتم ، وأدنى إلى اإلحباط وال مبرر ، وأسرع إلى النواح وال موجب ، مع كل ما 

من يتدافعنا في هذا المجتمع العربي من بلوى تريد بنا أن َنِهَن فنأبى ، لكنا نعذر 
َيِهنون ، ونعذر من يتعبون، ونعذر من يشكون بؤسهم ، والبؤس صار لباسًا لألكثرية 
من خلق اهلل في هذا الوطن العربي ، وليس في مرمى النظر من خالص قريب 

 ومأمول من كل ذلك . 
، لتبدَّى التجّلد أحادي الشجن ههنا مضمر وعلى استحياء ، ولو لم يكن    

لتصنع ، ينأى به عن الخلجات الحقيقية ، لقلب بشري يحس ، فيه قدر من االتمظهر
بما تحس به القلوب الملتاعة ، بسبب من أن صاحبته تعاني ، مثلها مثل اآلخرين ، 
من الذين تلّقوا ضربة قدر ال ُتدرأ . إن النفس في صدق التلقي تعطي صدقًا في 

وكذلك في جدليتها ، ما األداء ، دونه تنتفي المعادلة في طرفيها السالب والموجب ، 
بين فرح ونقيضه ، فالتي ، في نبوغها ، كانت المجاهدة أساسًا لما فوقها من وثوق 
مطمئن ، ومن هناءة النجاح المتصاعد ، تلوي عنق الحقيقة إن هي اصطنعت ما 
هو أكثر من الشجن ، وعلى مهاد من إضمار ، فالمرء حتى في قلب مأساته تتمرأى 

إن لم تكن اليوم ، فهي كائنة غدًا ، القتران التََّعس في دنيانا إرهاصات ملهاته ، 
ال كانت  بالسعد ، اقتران الحب بالكره ، في وجهين متقابلين آللية التكوين النفسي ، وا 
المنعكسات غير سوية ، يشوبها خلل ما في فيزيولوجية البنية الجسدية ، وكذلك في 

ونحن في القراءة المعمقة لهذه المجموعة  سيوكولوجية التكوينة النفسية الطبيعية ،
الشعرية وفي االستبصار المؤدي إلى الكشف ، نلحظ هذا الشجن المضمر ، كما 
نلحظ إمكانية تخّطيه في ابتسامة ترى وال ُترى ، وفي إقبال غير خاٍف على الحياة 

 . التي تمور بها استثارة بين السطور ، تنبئ بفرح داخلي نابع من شعور بالتفوق 
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إن النساء ، ولو في القرارة من نفوسهن ، يمارسن دونما وعي أغلب األحيان     
لعبة ال متناهية في لون من الحب ، تجعلهن استثناًء في سريرة الطهر غير المعلنة ، 
وفي امتزاجية عجيبة بين الحلم والواقع ، وكثيرًا ما عوضهن الحلم مقتنصًا عن واقع 

مثل هذا الحلم في الرغبة بالشيء ، وفي االشتهائية  غير مقتنص ، وليست تجليات
الجسدية المقرونة بهذه الرغبة ، هي مالئكية دائمًا ، أو شيطانية دائمًا ، ففي كل 
نفس نزعتان ، إلى الخير مع التصعيد ، أو إلى الشر مع الفشل في التصعيد ، وهذا 

نسًا مريحًا معه الري بعد أيضًا ينطبق على الرجال ، عفافًا مفروضًا معه التعب ، ود
ظمأ ، شرط أن نفهم العفاف والدنس في إطارهما النفسي البحت ، اإلطار األشد 

 تعقيدًا مما نظن . 
وألن ريم ُوفِّقت ، في كتابتها وفي حياتها ربما إلى التصعيد الذي منه الخير ،    

ى شعرها الذي فإنها عرفت َبَركة االسترخاء في المشاعر الداخلية ، وانعكس هذا عل
تجنح فيه إلى البساطة واإليحاء ، وبذلك توصلت إلى أن المستقبل حقيقة ، وأن هذه 
الحقيقة المستقبلية في  صالحها ، ألن الزمن في صالحها ، وهي تتقدم بخطًى ثابتة 
واثقة مع زمنها اإلبداعي هذا إلى النجاح المأمول في أعلى درجات التحصيل 

ن كان هذا هدفًا كبيرًا للوظيفة التدريسية بذاتها ، وا  الجامعي ، غير المطلوب 
، بل لجعل هذا التحصيل المعرفي في خدمة األدب الذي هو اآلن بالنسبة ومشّرفاً 

إليها هواية ، وفي الغد احتراف ، تطلع به على الدنيا ازدهاًء يرضي طموحها ، 
 ويبّوئها المكانة المؤهلة لها . 

لقلب شاعرتنا الكريم ، إن هذه المجموعة األدبية كما  لكنني أبادر إلى القول ،   
ترغب أن تسميها ، فيها شذا النّد من الكتابة ، لكنها ليست الكتابة ذاتها ، وكل 
شيء، بعد ، يتوقف على مقدار اشتعال العود ، ومقدار ما يعطي من شذًى ، وهذان 

ريبة في أنها ، في األمران يتطلبان جهدًا يكبر بحجم كبر المراد ، وما تأخذني 
مرادها ، تتطلب األصعب كي تبلغ األرقى ، وكلما تطلبت األوسع في الثقافة ، وفي 
جعلها في خدمة كتابتها األرقى ، تجد األصعب مضاعفًا ، ممتنعًا ، وفي مجاهدتها 
ن عليها أن  لتذليل الصعب ، وتطويع الممتنع ، لن تكون طريقها سالكة معبدة ، وا 

دها ، أن مهنة األدب هي السبيل األقصر ، أحيانًا ، إلى التعاسة ، تعي بدهيًة مفا
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ينا نحن وقد كتب هرمان هّسه ، الكاتب األلماني ، يقول : " الكتابة بالنسبة إل
، هي في كل وقت عمل مجنون ومثير ، ورحلة في مركب صغير بعرض الكتاب

ختار واحدة من ثالثة البحر ، وتحليق متوحد عبر الكون ، وعندما يحاول المرء أن ي
يعرضن أنفسهن ، يصارع في الوقت نفسه ليمسك إحساس وروح الجملة التي ينشئها 
بالكامل ، وبينما هو يصوغ الجملة في التركيب الذي اختاره ، وُيحِكم رتاجات بنائه 
الشامخ ، يجاهد في ذات الوقت لكي ُيبقي بذاكرته روح واتساق الكتاب بأجمعه ، 

، فالعمل األدبي في طبيعته يتطلب قدرة مرهقة على التركيز ،  وهذا نشاط مرهق
بحيث يصبح من الممكن تمامًا أن يتغاضى الكاتب ، في خضّم االندفاع اإلبداعي 

ترجمة  -سيرة ذاتية  -المكثَّف ، عن العوائق والفوضى الخارجّية " " هرمان هّسه 
 محاسن عبد القادر " . 

حول الكتابة صحيح مبدئيًا . الكاتب في معاناته يثير  هذا الذي يقوله هرمان هّسه   
الشفقة ، ألنه في صراعه مع ذاته المبدعة ، ومع بنائه اإلبداعي ، يصل حد 
اإلنهاك ، لذلك يلعن الكتابة ويحّبها ، يجد فيها وطأة العذاب وبهجته . إضافًة إلى 

لفاته كلها ، يمتلك هذا فإن هرمان هّسه يهّول قلياًل . هذا الكاتب الرائع في مؤ 
الصفاء الكلي ، والنقاء كله ، خاصة في كتابه الرائع " لعبة الكرات الزجاجية " ، 
لكنه في سيرته الذاتية التي كتبها في الشيخوخة يسفر عن وجه آخر أقرب إلى 
لى التبرم ، والضيق بالحياة والناس ، ويفصح عن آراء ، حول الكتابة  الشكوى ، وا 

من مهنة حمل الصليب هذه ، غير أن المنذور لهذه المهنة يتقّحم ما  تعّبر عن تذّمره
 هو صعب فيها ، خاصة قبل الشيخوخة ، ويفوز باإلبداع وأداء الرسالة معًا . 

ريم عبد القادر هالل ، المستطيعة بغيرها ، استطاعت بنفسها ، وعندما وصلتني    
رُت أنها هي التي فعلت هذا ، مجموعتها هذه ، مضروبة على اآللة الكاتبة ، وُأخبِ 

أخذني دهش غير قليل ، وهذا الدهش ال يزال يالزمني وأنا أتساءل : كيف ؟ لكن 
جبروت اإلنسان ، هذا الذي قال عنه مكسيم غوركي " إنه يصدح بفخر " حملني 
على االقتناع بأن النبوغ في شموليته يشمل فعله المعجز في األمور ، وهذا بعض 

ا فعلت ريم في مجموعتها الشعرية تفعل اآلن في كتابة مذكراتها ، معطياته . وكم
التي أسمتها ، في خروجها من الرمز إلى اإلفصاح : " البصر و البصيرة "، وأرّجح 
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أن هذه المذكرات تتناول حياتها ذاتها ، في وعي الوجود ، ووعي العاهة والتغلب 
، في العيش والدراسة ، وصواًل إلى  عليها أو االنطالق منها للتأكيد على الغلب عليها

 ما وصلت إليه اآلن .   
ولقد كنت ، في رغبة تقاطع حروفنا ، هي وأنا ، ودونما تكليف منها ، أمام    

سبيلين : التحدث عن قصائد المجموعة ، أو بعضها ، من خالل تقديم نماذج ، هي 
ي من أثر ، دون شهادات على ما أقول ، أو التحدث عما تركته القصائد في نفس

تقليديٍة أعاُفها ، فاخترت السبيل الثاني ، تاركًا للقارئ حرية االكتشاف بذاته ، دون 
ذا كنت قد ُفتنت ، على نحٍو ما وقدٍر ما بالبوح الحزين الشفاف  ل مني ، وا  تدخُّ
المنسرح ببساطة وعفوية ، وأخذتني وهزتني صور مبتكرة لألسى الدفين غير 

ملتاع ، فإن افتتاني له ما يبرره ، في هذه القدرة على الرسم المستكين ، غير ال
بالكلمات ، لشأن له ذاتية وموضوعية : ذاتية المشاعر ، وموضوعية الرؤى ، في 
استحضار ألوان مخلوعة على األشياء ، ما بين نبتة وبحر ، ما بين سفر وتجوال ، 

فس مجّرحة ، مشفقة وكذلك ما بين إحساس بالكائنات ، ووقع هذا اإلحساس في ن
على غرسٍة ما يبَسْت ، انتحرت في يباسها ، فهي تبكيها بغير دموع ، ألن الدمع في 
الكبرياء يسيل في الداخل ، في الذات ، في الشغاف ، وال يتحير في العينين ، أو 
يجري على الوجنتين ، تمردًا ، وكذلك رفضًا ، لما اعتاده اآلخرون ، في صدق 

 عها ، لفتًا لألنظار ، أو استجالبًا لمشاركتها . اللوعة أو اصطنا
بما يأخذنا من ضحكة سماء هذه الحيدة بين تأثرنا بما نرى ، بما نسمع ،    

تاج ، وما نعاني في هنيهات ، وبما نقاسي من بكاء طفل ، وسؤال محوّضبتها
ينا ، أو بما ، كئيبًا فارغًا ضائعًا يتعسنا ، ويبهظنا ، في مسيله شديد الوطأة علالزمن

يسّرنا من رهو نسمة ، أو يؤنسنا من سماع صوت شجي ، أو بما يرهقنا من ملل 
حديث ممّل ، هذا كله لدى الكاتب عندما يكتب أن يلتزم الحيدة التي أشرت إليها ، 
ألنه أمام حالتي الونى أو النشاط ، البرودة أو الحماسة ، يكون هو وليس هو ، 

ال وقع في وذلك كي يتجنب خطر االندف اع المسرف ، وخطر االنكماش المفرط ، وا 
إشكالية صعبة ، أن يكون ما يكتبه ساخنًا بأكثر مما يجب ، أو باردًا بأكثر مما 

 يجب ، إضافة إلى خطر الفتور ، الذي معه ينبغي أن يتوقف حتى يزول فتوره . 
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صة لكل كاتب ، من البدهي أن التعميم هنا مضّر . ال بد من استثناء الحالة الخا   
فثمة من يكتب وهو في أقصى درجات األلم ، وهناك من يكتب وهو في أقصى 
درجات الفرح والرضى عن النفس ، إال أن الحيدة في التشّكلين النفسيين ، لحالة ما 
قبل الكتابة وأثناءها ، تبقى واجبة المراعاة . وقد راعت ريم هذه الحيدة ، بالسليقة 

، أن تأخذ الحيدة في حسابها عن وعيا ، وعليها مع االستمرارية ربما ، وبالعفوية ربم
فالقارئ ال يهمه ما كانت عليه حالة الكاتب أثناء الكتابة ، وال يأبه لمعاناة هذا 
الكاتب ، وهل استقامت له الكتابة بسهولة ، أم أنه تعثر ، وشطب ، ومزق الكثير 

فشيء آخر ، ألنه يحكم على  مما كتب . هذا كله شأن الكاتب ، أما شأن القارئ
 الجاهز بين يديه ، وهذا من حقه تمامًا . 

إنني ال أميل إلى عرض تجربتي . هذه ليست تجربتي ، إنها جماع تجارب    
الكتابة ، لدى الكثيرين ممن تحدثوا إلي عن تجاربهم في الكتابة ، وقد تقّريُتها في 

فسي ، وطاب مزاجي لها ، لعلمي ، هذه المجموعة ، وأوليُتها انتباهي ، وارتاحت ن
كما قال توماس مان : إن فعل الكتابة فعل إشكالّي ، و " ليست في العالم مشكلة 
أكثر مدعاة لأللم من مشكلة حياة الفنان ، والجانب اإلنساني منها ، فاألديب مطالب 

ب ويالحظ ، ويضيف ، ويسجل كل بأال يدع أحزان الدنيا تقهره ، وعليه أن يراق
ارئ يشعر بأنه مر بكل هذا ، حتى أشد األمور عذابًا ، دون أن يدع القءشي

 . العذاب"
ريم هالل في رّيق العمر ، كتابتها هذه هي األولى التي ُتظهر الناس عليها ، وأنا    

أزعم أنها كتابة ناضجة جميلة مؤثرة ذات وعود كبيرة للمستقبل ، إذا ما مارست 
كن هذه شحنة نفس جاشت بتجربة شخصية ، أحسنت واستمرت في الممارسة ، ولم ت

في إفراغها ، وفي نقلها إلينا ، ثم توقفت ، ألنها ظلت في دائرة ذاتها ، ولم تتعدَّها 
إلى مشاكل الناس ، من حولها وفي مجتمعها وبيئتها ، أو أنها ، في الكتابة ، 

ضمن  اقتصرت على الشعر ، وعلى الخواطر ، ولم تضع الدراسة األدبية من
اختصاصها في إطار اهتماماتها . ولئن أشفقُت عليها ، عند لقائي األول بها ، فتاة 
جميلة محّدثة لبقة نبيهة ولكنها كفيفة ، فقد تحول اإلشفاق لدي اآلن إلى إعجاب ، 
ولكم َسرَّني ، ولشّد ما أرضاني ، تحولها من ناحية في موهبتها إلى ناحية أخرى في 
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ات صوت جميل ، وقد تقدمت إلى فحص األصوات في هذه الموهبة ، فهي ذ
اإلذاعة ، ونجحت بتفوق ، وشجعها أهلها على ما تريد ، تاركين لها الحرية في 
اختيار طريقها ، لكنها هي ، ريم ، اختارت طريق الدراسة ، فلقيت التشجيع أيضًا ، 

هذا لم  ومضت إلى غايتها بشجاعة وتصميم ، فأدركت مبتغاها كله أو كادت . بعد
يتحدث إلي والدها بأي شيء عنها ، لم يذكرها ، ولم أذّكره بها احترامًا وتهّيبًا للجرح 
أن تالمسه يدي ، أو تمسح عليه مبلسمة ، فاأَلَنَفة شيمة لديه ، ومعها الوقار ، 
والصمود أمام الشدة ، واحتمال األذى مدفوعًا باالستهانة به من ِقَبل قانوني ضليع 

ان مثااًل في تجّلده وفي تصميمه على النجاح في عمل مستقل كصاحب هادئ نزيه ك
مكتب لالستشارات اإلدارية والتحكيم ، أراحه من عناء الوظيفة وتبعاتها ، وأرضى 

 نزوعه إلى االستقالل الشخصي . 
هكذا ظل لغزًا ، أو ما هو شبيه به ، سّر نجاح ريم في دراستها ، على أن علمُت    

د ، وراء هذا السّر ، وأنه بدل أن يتكلم كان يعمل ، وأن عمله معها ، أنه هو، الوال
صغاًء ، قد أفادها في المتابعة ، إلى أن وصلت إلى حيث كانت  قراءًة وشرحًا ، وا 

 تطمح ، أو كان يقّدر هو ، من خالل طموحها المبتغى الذي تسعى إليه . 
كالم على سواها ، إال أن أعرف طبعًا أن الكالم على أديبة ال عالقة له بال   

األديبة التي أقّدم لها بهذه الكلمات ذات وضع خاص يحسن االنتباه في التربية إلى 
من رعى خصوصيته ، وأعرف أيضًا ، أن الكالم على األدب ، من خارج النص ، 
مقرون بتسليط بعض الضوء على هذا الخارج ، بكل ظروفه وعوامله ، وأحسب أن 

 وفي التفهم ، لما يومئ إليه شعر المجموعة وال يفصح . هذا يغني في الفهم 
وعندما ذات يوم قّدم إلي عبد القادر هالل ، مجموعة ريم الشعرية ، لم يقل سوى    

كلمتين : " نريد رأيك ! " ، وكنت أنا ، ال هو ، على شك من استواء رأيي ، ال 
نما خشية أال أكون ، أنا المؤ  ّهل في جنس آخر من خشية مجانبة الموضوعية ، وا 

األدب ، على غير كفاءة في إبداء رأي في الجنس الشعري . وبعد أيام ، من قراءة 
ى الرضى " فابتسم في وقار أولّية للمجموعة ، قلت له : " هذا عمل يحمل عل

، ولم يزد . عندئذ أعطيت المجموعة إلى شاعر أثق برأيه ، وأعتّز ، فقرأها كعادته
لمفعم بالحنان والجودة " . لم أكتِف بذلك . أعطيت المجموعة وقال : " يا للشعر ا
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إلى ناقدة وأديبة ومشهورة في سورية والوطن العربي ، فقرأتها وكتبت بخط يدها 
العبارة التالية:    " موهبة رائعة " . ولما قرأُت ما كتَبْت على والد ريم ، رأيُت دمعة 

 ا كل شيء ! تتحير في عينيه ، ثم تسقط على وجنتيه ، وهذ
 

 ة الثانية للدكتورة ريم هاللمة المجموعة الشعريّ مقدّ 
 " كل آفاقي ألغنياتكِ  "

 كتبها : والد الشاعرة
 71/5/5992_ عبد القادر هالل

 
.أّما النقاد واألدباء ، وأنا لست منهممة مجموعة شعرية ، أمر يختص به كتابُة مقدِّ    

ذلك  أمٌر ال أجادل في اختصاصي به ،، ف أن تكون المجموعة من إبداع ريم هالل
 أن ريم وتجربة حياتها تمّثل قصيدة طويلة ما زلنا ننشدها معًا . 

مع ريم ، وعلى مدى تلك التجربة ، عرفُت وخز الدمع وهو يجف على صفحة    
الوجه ، سواء عند اإلحساس بالبؤس ، بغوره األسود العميق ، أو عند تلّقي مكافآت 

تنا به من آمال تتمادى تمادي اآلفاق ، معها وفي سبيلها ، وما أمدّ  الحياة على الجهد
 يبدأ واحدها حيث ينتهي سابقه .  

كانت الوقائع ، اليومية منها والمرحلية ، تضفر لنا من اإلحساسين النقيضين    
ه جديلًة تصل ما بين أسفل وأعلى جرف مخيف ، نرتقيها بالساعدين ، واحد يحفز 

، في الوقت الذي يبهظنا ثقل العبء الهائل إلى حّد  دفع به التحّديالرجاء ، وآخر ي
 يغري أحيانًا باالستسالم للهاوية . 

أنا ال أريد أن أستثير الدمع ، فأصف شعور األسى يطغى على والدين وهما    
يان نتيجة فحص طبي ، ينبئهما أن شبكية العينين عند طفلتهما البكر سوف يتلقّ 

ر مشقة أن تترك طفلتك التي اصيل هذا العالم الجميل . أو أصوِّ تفتعجز عن إراءتها 
تكاد ال ترى من الشمس الساطعة أكثر مما تراه لداُتها في ذبالة شمعة تحتضر ، في 
مدرسة حيث حشُد َأطفال تدهشهم الحالة ، فيقف بعضهم يتفرج ، وبعضهم يسخر 

زحم معلماِتها شؤوُن الحياة ويتحّرش ، واآلخرون ينصرفون غير مبالين . في مدرسة ت
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ولقمة العيش وأعباء المهنة ، نفَدْت لدى معظمهن جّل دواعي االنشغال بشؤون 
 اآلخرين . 

ستطرد ، فأتحدث عن الطفلة العائدة من عناءات تلك المدرسة ، كما ال أريد أن أ   
 ها الفاجعة ، وأضنتها كل، تنهض بكل مهامها أّم رقيقة هّدتإلى مدرسة البيت 

 تفاصيل العمل المنزلي : 
الحرف األول ساذج بسيط ، ال يعرف العوج وهي تخطو به خطوتها األولى ، إال    

أن لكل من الثاني والثالث وما يليهما ، شأنه ولفظه ، أشكاله وحاالته ، أن يأتي 
 . في أوسطها ، أو في النهاية منها ، في مطلع الكلمة ، أو وحيدًا أو مترابطًا مع غيره

الرقم األول رحيم ، ما تكاد تجتازه حتى تصل إلى األشكال المتباينة ، مابين    
 تكّسرات واستدارات ونقاط أصفار ، لكل منها قدر يحدده مقامه بين جيرانه . 

الرسوم الهندسية ، بنظرياتها ومسائلها وحلولها ، بخطوطها وزواياها الواقعية    
فرة ، وعلى ريم أن تتقّراها بأناملها ، حتى ، كلها تشكيالت نجعلها نا والمفترضة

، كان عليها أن تغتني بسلسلة ال تنتهي من  في مخّيلة مغلقة النوافذ تستقر لديها
 التراكيب اللغوية ، تناظرها سلسلة مماثلة من صور تنسجها بقية الحواس المستنفرة . 

هذه . لقد كانت ريادةً  وذلك كله ، يتم في بيئة لم ُتِعّد نفسها للتعامل مع حالة ك   
في طبيعة شائكة ، قّلما اختطتها قدم سابقة ، أو ارتسم على أرضها ِشْعٌب أو أثر 

 يهدي . 
، القسوة والفظاظة ما تهّد الكواهللقد كانت الوقائع التي واجهناها بتفاصيلها ، من    

 . نسى ، من قّلٍة من ذوي الشيم والمروءات النادرة واجهناها بمعونة ال تُ 
نا ندرك أن الخطوات التي بدأنا ، ال بّد لها وأن تستكمل دربها إال أن ما جعلَ    

الطويل ، هو العون الذي قّدمته لنا ريم ذاتها ، التي وبعد أن أمسكت بأوليات 
المعرفة ، والتقطت أدواتها األولى ، قد صممت على بناء تكوينها المعرفي والثقافي 

مائل تتجّلى لديها يومًا إثر يوم . فالذاكرة لديها تسعى من خالل ملكات وابتكارات وش
ا ، لمحاكاة آلة التسجيل التي أصبحت وسيلتها إلى قراءة سمعية لكتبها ومراجعه

مّكنتها من استخدام اآللة الكاتبة خالل أيام أربعة أو  ،وقدرة على التالؤم والتعّلم 
النصوص وفهم مغاليقها في ومواجهة صعوبات ثة . ودأٌب ال يفتر في العمل ، ثال
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ساعات وأيام وليال طوال ، تقضيها ونحن منشغلون عنها ، أو مستغرقون في نوم 
ّض ، على المحارب المستريح . وصحة نفسية ، لم يتشبث بها إحساس الحسرة المم

رادة حاسمة ، جعلتها يوم تخّلت عنها رفيقتها ، أن ما ال جدوى من التحّسر  عليه . وا 
من طرف المدينة الجنوبي حيث الموقع السابق لكلية اآلداب ، إلى بيتنا تعود وحيدة 

في زقاق سوق الصّباغين القديم شرقي المدينة القديمة ، مجتازة الشوارع التي كانت 
تقطعها الحفريات والمطّبات ، واألزقة الضيقة المزدحمة بالبشر والعربات . وأمانة 

على االستغناء عن تدوين آخر إجاباتها علمية ، حملتها في يوم امتحان عسير ، 
ل فيها فكرها وذاكرتها ، ألنها التقطت بسمعها المرهف تلك اإلجابة من التي ُتعمِ 

تها في حديث كان يدور قرب مقعدها ما بين اثنين من المراقبين . وأريحية حملَ 
بشؤون م مكافأة تفوقها الجامعي إلى جمعية تهتم أن تسلّ على ، سنوات الحقة متوالية 

 المادية .  المكافأة خارج حاجتها ومتطلباتهااألطفال المعوقين ، في وقت لم تكن فيه 
خطت طريقها فوق الشوك  إنني قلت ما قلت ، ال ألفخر ، فقط ، بريم كابنة لنا ،   

نسانيته وقدراته الخاّل ومازالت ، بل ألفخر ، أيضًا ، ب قة التي حدودها اإلنسان وا 
ى لهم منها قادر ن ما تبقّ إ: عاقتهم الطبيعة عن بعض طاقاتهم  منالسماء ، وألقول ل

ن من حقهم على  على أن يفّتق لهم من القدرات ما يجعلهم جديرين بحياة كريمة ، وا 
م لهم سبل تلك الحياة في هذه الدنيا الفسيحة ، وأن يتيح لهم من مجتمعهم أن يقدِّ 

وألقول لهم : إن نيلهم ما وصل إليه زينتها ما يتيح لغيرهم ، إنصافًا وتعويضًا . 
 أمثالهم في بلدان أخرى ، يتطلب إثبات وممارسة تلك القدرات . 

الدرجة األولى في سنوات دراستها الجامعية األربع ، وحققت  لقد حازت ريم هالل   
معّداًل عامًا عند تخرجها لم يسبق لطالٍب أن حققه على مدى عمر قسم اللغة العربية 

/  511انون رقم / رغم ما أجازه القبرغم ذلك ، و بآلداب بجامعة تشرين . و في كلية ا
/ تاريخ  717وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم /  وقرار 9/9/5911تاريخ 

، من تعيين أمثالها في وظائف عديدة ، منها وظائف التعليم  69/2/5977
لقاء المحاضرات ، فلم تتمكن من نيل حقها بتع يينها معيدة في القسم والتدريس وا 

المذكور ، إال بعد جدل وجهد ومتابعات دامت شهورًا زادت على عام ، عرفت ريم 
فكم عبست وتوّلت عنها وجوه في المكاتب الرسمية  لجحود .خاللها النكران وا
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وأروقتها ، وكم تذّرع المتجّهمون بذرائع أسقطها القانون والقرار المذكوران ، وكم تعللوا 
حبطتها ريم بمنطقها السليم وحجتها التي كانت تذّكر بطه حسين وهيلين بأسباب أ

يمانها بحقها في العمل والحياة ، ونضالها الذي آزرتها فيه  كيلر . إال أن إصرارها وا 
كلماٌت نبيلة في الصحافة والتلفاز ، وفي مراجع رسمية أخرى حيث صادفت وجوهًا 

لتلك الوظيفة في القسم المذكور  تْ يَ حتى ُسمّ  ؛شر والتشجيع وبدعم لم ينثن ِ تتهلل بالبِ 
 الذي تخّرجت منه . 

وهاهي ريم تحمل درجة الماجستير في النقد األدبي الحديث ، وهاهي تستكمل    
ي تقدم اختصاصها بإعداد رسالة الدكتوراه على أمل نيلها درجتها هذا العام . وهاه

فة ، بعد أن أصدرت لها مجموعتها ، تصدرها وزارة الثقا مجموعتها الشعرية الثانية
، فتشكالن رّشة عطٍر مباِركة لجهدها الرائع  " العّرافة"  بعنوان 5991األولى عام 

إلى اللحاق بركب اإلنسانية  ، تناديهمالذي تحمله رايًة تتقدم بها صفوف المعوقين 
 .  الساعية في الطريق الشائك ، إلى كرامة اإلنسان ، وتحرره من قيوده وعوائقه

تقولون ، ربما ، وأين الحديث عن شعر ريم ؟ وقد سبق وقلُت : إن ريم وتجربة    
 حياتها تمّثل قصيدة طويلة ما زلنا ننشدها معًا .

  
 ة الثانية للدكتورة ريم هاللكلمة غالف للمجموعة الشعريّ 

 " كل آفاقي ألغنياتكِ  "
 5992_ أنطون المقدسي المفّكركتبها 

 
عليك كي  "دروب  ": فالحياة  الل اسمًا لمجموعتها ، لما ترددتُ لو طلبت مني ريم ه

 أن تشقها خطوة إثر خطوة . ،  تسلكها
، . والوجود روتين يستسلم له الناسأدركه الليل ، فعليك أن توقظه  "فجر  "والعالم 

عليك أن تجترحها كل لحظة ،  " معجزة " ة أدركت أنهفيخدرهم ، وحدها هذه الصبيّ 
 فيه . كي تستمر 

..  نطقهاتقول ريم هالل : األشياء موجودات صماء ، وحده الشعر يعرف كيف يست
 ، القمر يعرف الطريق إليها .  بالبراءة األولى ، وطفولةٌ  حلمٌ 
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 ه ، سحقك أبو الهول الذي يحرسه . إن لم تجب عنه ، لغز إن لم تفكّ  وسؤالٌ 
قرأ الشعراء . فيا ليت أنها ة تكتب ، وكأن الشعر تجّلى لها قبل أن تهذه الصبيّ 

 تواصل طريقها معه حتى النهاية ، فهو يسعدها ويسعدنا . 
 

 ةقراءة في مجموعة شعريّ 
 " كل آفاقي ألغنياتكِ  "

 للدكتورة ريم هالل
 الشاعرة : مناة الخّير

 5992 حزيران 1تاريخ  ، 2273عدد ، الالذقية  -في جريدة الوحدة  ت  رَ شِ نُ 
 
مازجت دمي وطفولتي ، وعّرَشْت في أغوار ذاكرتي ، فإنني  ألن غنائية الشعر   

أحتاج جهدًا إضافيًا ألتذوق هذا اللون من الشعر الذي يفتقد إلى الغنائية ، ولكنه 
فرض وجودًا يقتضي منا نحن متذوقي الشعر ، كتجربة تجتاح الساحة العربية 

ظاهرة مستمرة في التطور أن نعيد النظر في ذائقتنا الشعرية ، ونتعامل معه كالغنائي 
 واالنتشار ، وبخاصة بين أجيال الشباب . 

إلى أن بعض هؤالء يكتبون وهم يفتقدون إلى ، ولئن أشرُت في زاوية سابقة    
فإن هذا ال ينفي وجود تجارب مميزة ، امتلك  ؛مفردات اللغة الشعرية موهبًة وثقافًة 

روا أن تظل كتاباتهم بعيدة عن وسبروا أغوارها ، واختا ، أصحابها ناصية اللغة
حين ، ألبي نواس  ف األحمرلَ لحقهم في التفرد ، عاملين بنصيحة خَ  سةً الغنائية ممارَ 

ف أن يذهب إلى البادية ، لَ ، فنصحه خَ  جاءه مستشيرًا إياه في صقل موهبته الشعرية
 ف : اذهبلَ ويحفظ عشرة أالف بيت من الشعر ، وحين عاد وقد حفظها ، قال له خَ 
الشاعر ال " وحاول أن تنساها ، ثم ابدأ بكتابة الشعر ، وهذا يلتقي مع قول هيجل 

 .  "يوجد بالقوة بل بالفعل 
وأعود إلى التجارب الشعرية الشاّبة التي اختارت أن تتخلى عن الوزن والقافية    
وهي المجموعة ،  ريم هالل للشاعرة ألقف عند مجموعة شعريةوليس عجزًا ،  إرادةً 
. وريم  " كل آفاقي ألغنياتكِ  " ثانية لها ، وقد صدرت عن وزارة الثقافة بعنوانال
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لرسالة الدكتوراه ،  عدّ قسم اللغة العربية بجامعة تشرين ، وتُ  - معيدة في كلية اآلداب
... وأول ما يستوقفنا هو  ها وسحرهاجاب بساتين اللغة ، وأدرك سرّ  فهي بستاني  

ن خالله أن تقلب الصورة التقليدية حيث المرأة تغني آلفاق العنوان الذي أرادت ريم م
الرجل ، فجعلت من المرأة صاحبة اآلفاق المفتوحة ، ولكنها أيضًا المرتبطة بأغنيات 

 الرجل . 
فإذا ما تجاوزنا العنوان ، طالعتنا المقدمة التي كتبها والدها عبد القادر هالل بلغة    

نارنج ، محاواًل أن يسلط الضوء على الطريق مكثّفة كالعطر ، معطرة كرحيق ال
الذي اجتازته ريم مع أسرتها للوصول إلى ما هي عليه اآلن ، مشيرًا إلى  الشاقّ 

خطواتها على طريق المعرفة ، ومن  حقول الغصص والشوك التي عبرتها ريم لتخطّ 
 تقول :  "أبي  " ثم على طريق الشعر . ومن قصيدة بعنوان

 حلمتَ  من عتمةٍ 
 ن انفرط عقديبأ
 األرض عيناكَ  تْ زاحمَ 

 لتحتضنا رذاذه
 : األرض قالت لكَ 

 هذا بعضي
 أسلمُته لزورق البدء
 أغلقُت عليه بابي

... 
 وأنا اآلن أطفو إليك
 من حلم الطفولة
 من رياح السنين
 من خرائط الورد
 من أعياد تموز
 ليجني صمتكَ 
 حفيف اسمي
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 لتنحني لعينيكَ 
 .مشاعل عقدي  

مجموعتها العالم الداخلي لإلنسان ، ذاك الذي يستيقظ فيه الضوء ترصد في    
المحتجب عن العينين ، فإذا به عالم زاخر بالنجوم واألحالم والرؤى ، مفعم باإلرادة 

 : " بداية وأفق "على تخطي الصعاب ، وتجاوز عنت األقدار . تقول في مقطوعة 
 من عود الثقاب الذي ُرمَي في دمي

 ائقعلى الحر  أطلُّ 
 حت في دفاتريتفتَّ  من أول وردة بيضاء

 على البيادر أطلُّ 
تحاول أن تستضيء بشمسها الداخلية ، متلمسة الجذوة التي وضعها اهلل في    

 اإلنسان ، فتفرش جدائلها على آفاقها . تقول : 
 حلمُت بأني رسوتُ 
 أمام مليون عين

 رُت أن كالً تذكّ 
 حمل من اهلل شعلة
 فحلقُت في بحارها

 فُت .تصوّ ف
عتنًى بها ، فهي تحاول أن تكّون المفردات ريم هالل كثافة لغوية مُ  في مجموعة   

على قياس المشاعر والمعاني ، وتنجح في كثير من المقطوعات في إبراز هذه 
الوحدة العضوية ، حيث يمثل العنوان جزءًا أساسيًا من المقطوعة . تقول تحت 

ل  "عنوان   :  "تحوُّ
 عينانكان بجانبي 

 في وبائيلِ تضيئان أَ 
 ثم صارت العينان

 لكلماتي . مرفأً 
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ويبقى الضوء والشمس هاجسًا في أشعار ريم ، تحاول التقاطه من الداخل ، حين    
 لم تستطع التقاطه من الخارج : 

 حضَرْت سفينة العتم
 فرَشْت ليلة

 حضَرْت سفينة النور
 أوقَدْت نجمة
 الليلة :

 ! ما أرحبني 
 النجمة : 

 أين ترسو العيون ؟
نساني المشترك بين ولكن الشاعرة ما تلبث أن تتجاوز ذاتها لتمسك بالجذر اإل   

، ذاك الذي يغيب في أعماق النفس البشرية ، يوقظه اإلبداع وتحركه  البشر جميعاً 
 :  "ق تدفُّ  "لموهبة . تقول في مقطوعة ا

 نهض يبحث عن صوت
 يضيء له نفسه
 قالت له الفيافي :

 تسير قروناً  قد
 نفسه َولَج كهوفَ 

 أخذ يرمي حروفه
 صوت نهض كلُّ 

 يستظّل بشمسه .
في شعرها بوح إنساني شفيف ، يقطر من النفس أعذب ما فيها ، ويقدمه قارورة    

من  ؟ اللفظ أم بريق المعنى ؟ فتقف حائرًا أيهما أعذب شفافية ،من اللفظ الرقراق 
 : " صديقةالإلى "  قصيدة

 النسيانفي حدائق 
 تحت ظاللها المتكاسلة
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 فّرت إليّ 
 بالرعد ةً مبتلّ 

 قبل غصون اللوز
 قبل صلوات البالبل
 سافرُت في عينيها
 إلى باحة البنفسج
 اغتسلُت في صوتها

 بأغرودة الفرح العتيق ...
تلك هي نظرة سريعة في مجموعة ريم هالل ، وهي الثانية بعد مجموعتها األولى    

ريم هالل في  "التي قدم لها الروائي الكبير حنا مينه بقوله :  " العّرافة " بعنوان
كما نفسها  هدوئها وصمتها تتأمل وتتأمل ، وهذا ما أعطى رؤاها وداعة متميزة تشفُّ 

عن أحاسيس تبعث الشعر النثري الهاجع في قاع الذاكرة ، بعثًا فيه إحياء للعواطف 
ويفكر سيجد أن وراء هذا الظاهر من الحبيسة ، ومن البديهي أن القارئ الذي يتأمل 

عذوبة وترشح  يد األمداء والمرامي . إنها تقطراللفظ الشعري معطًى شعريًا آخر بع
 .  "نشوة ، وتعمر حبًا إنسانيًا رفيعًا تجد فيه العزاء خالقًا ال واهنًا وال مستعطفًا 

                                                                                                 
 ريم هالللدكتورة ا " اتكِ كل آفاقي ألغني" 

 غسان شّمه
 5992حزيران 57تاريخ  ، 791عدد ، دمشق  -ت في مجلة فنون رَ شِ نُ 

 
. تأتي ريم إلى عالم الشعر لتبوح بذلك . اثقة ، ورؤية نافذة ، ورغبة أكبربلغة و    

أنه األصيل ، وأن البقاء له  اإلنسان ، مؤكدةً السر األزلي الذي يعيش في أعماق 
 تقول :  "َبذل  "ففي قصيدة  . فحسب

 ؟ ع نفسكَ لماذا ُتَصدِّ 
 في داخلي كرمة
 ؟ لماذا تَُبعِثر نفسكَ 
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 على الشرفات ليل
 ؟ لماذا َتْصلب نفسكَ 
 أخشى أن أضيع .

يف تحاول ولنَر كيف تنظر الشاعرة إلى القصة األزلية ، قصة آدم وحواء ، بل ك   
 "لدغة واحدة  "أن ترى ما آل إليه الواقع ، والعالقة بين الرجل والمرأة . في قصيدة 

 تقول : 
 اء آلدم :قالت حوّ  
 تعاَل إلى هذه الشجرة                                
 فألَقْته معها إلى األرض .                 
 اء آلدم :قالت حوّ                   

 إلى النعيم دْ تعاَل َنعُ                  
 أصابعه ِعَر وشدَّ فذُ                                
 إلى مجامر األرض .                

عات صغيرة تزيد على الستين ، تحاول إن قصائد المجموعة كلها عبارة عن مقطّ    
ياء حولها ، من خالل دالالت األش، فيها الشاعرة أن تقدم رؤيتها للحياة والعالم 

والعالقة التي تحكمنا ، بلغة بسيطة واضحة ، وقول يسعى لتأسيس جناحيه في 
 فضاء الشعر .   

 
 "حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي  "

 في رسالة دكتوراه
 سميرة أحمد

 5993أيار  70تاريخ ،  0102عدد  ،الالذقية  -ت في جريدة الوحدة رَ شِ نُ 
 
لنيل  الطالبة ريم عبد القادر هاللها لجامعة تشرين : تْ مَ ة التي قدّ عنوان الرسال   

درجة الدكتوراه في اللغة العربية ، وقد نوقشت هذه الرسالة على مدى خمس ساعات 
 ونصف من ِقَبل اللجنة المؤلفة من األساتذة : 
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 د . أحمد زياد محبك / جامعة حلب / مشرفًا     
 معة تشرين / عضوًا د . عبد الكريم يعقوب / جا   
 د . محمد عيسى / جامعة البعث / عضوًا     
 ا / جامعة تشرين / عضواً د . فاخر ميّ    

 مضمون الرسالة : 
المدخل الكيفيات التي كان يتم من  ت الرسالة مدخاًل وثالثة أبواب . ضمّ ضمّ    

براز محدوديت ها ، إنما من خاللها التعامل مع الشعر الجاهلي ، ال من أجل إدانتها وا 
لدى قيامهم بالقراءات ، أجل تبيُّن األساس الذي انطلق منه النقاد العرب المحدثون 

 الثانية لهذا الشعر .
التي تمت وفقها إعادة  ة، فقد ضمت االتجاهات الثالث أما األبواب الثالثة التالية   

َص القراءة . فالباب األول  لجاهلي بناء ار الشعللقراءات النقدية التي تناولت  ُخصِّ
َص .  على ارتباطه بمجتمعه الباب الثاني للقراءات النقدية التي تناولت الشعر  وُخصِّ

الباب إلى فصلين تناول أولهما :  ُقسِّمَ وقد  ، لجاهلي بناء على ارتباطه بالشاعرا
لمسافة الزمنية التي تفصلنا قراءة الشعر الجاهلي النفسية التي أثبتت عدم حيلولة ا

إنما اشتراكها في الكثير من  ، النفس اإلنسانيةاهليين دون انتماء نفوسهم إلى الجعن 
دها وحاالتها مع نفوس من هم أكثر تطورًا . أما الفصل الثاني ، فقد تناول قراءة قَ عُ 

ذلك من خلّو تت نقيض ما ذهب إليه الكثيرون ، الشعر الجاهلي الفلسفية التي أثب
ملية ، اعتقادًا منهم عدم وصول الجاهليين إلى ذلك الشعر الجاهلي من النزعة التأ

 النضج المطلوب . 
 داخل حياة الشاعر بد لّلحظات اإلبداعية أن تتمايز هي األخرى وحين كان ال    

َص الفردية ،  الباب الثالث للقراءات النقدية التي تناولت الشعر الجاهلي بناء  ُخصِّ
إلى فصلين : تناول أولهما القراءة الفنية التي الباب ُقسَِّم على ارتباطه بالنص . وقد 

ذلك من حيث االهتمام بضرَبي ئدة في القرون األولى ، ساالشّكلت امتدادًا للقراءة 
فقد ، القصيدة الجاهلية ، وبأجزاء القصيدة الطويلة وعناصرها . أما الفصل الثاني 

ت على قَ بِّ لي كما طُ تناول القراءة البنيوية التي توّجب تطبيقها على الشعر الجاه
 .  اهجعلى الشعر الجاهلي سواها من المن قَ بِّ اآلداب األخرى ، أو كما طُ 
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 الهدف من البحث :
 الهدف من هذا البحث كما تقول الطالبة ريم هالل : إن الشعر الجاهلي لم يحظَ    

خالل القرون الماضية بالدراسات العميقة التي كان من شأنها أن تكُشف عن جوهره 
بقدر ما عاد ، فق الصور الوافية ، ولعل هذا لم يُعد إلى الذين كانوا يتعاملون معه و 

. فقد كان ينبغي االنشغال بجمعه وتدوينه  الظروف التاريخية التي أحيطت به إلى
حفاظًا على بقاياه من الضياع الذي أصاب قسمًا منه في أثناء الدعوة اإلسالمية ، 

ك في صحته وتمييز صحيحه من موضوعه ، نظرًا كما كان ينبغي االنشغال بالش
 اص والرواة غير الموثوقين . لما آل إليه الجمع والتدوين من صنع بعض القصّ 

أما حين كان يتم نقده بغية تعرفهم أبعاد نصوصه ، فقد كان ينبغي أن يتحقق    
اللذين لم يحققا سوى ذينك سائدين في ذلك العصر ، الذلك بناء على المنهجين 

 المنهج اللغوي  والمنهج الذاتي .  اربة جزئية وسطحية للنص ، وهما :مق
ا على هذا البحث ألمرين اثنين : تحدد أولهما في محاولتنا نوقد وقع اختيار    

الشعر الجاهلي ، بعد ما بدت مبعثرة ضمن  تاستقطاب القراءات الجديدة التي تناول
 المصادر النقدية المتنوعة . 

ددة ا ، فقد تحدد في محاولتنا الوصول من خالل هذه القراءات المتعأما ثانيهم   
، هذا الذي ينبغي الركون النهائي إليه في  يتكاملالمتنوعة إلى فكرة المنهج ال

ما ما يحقق من نظرة شاملة إلى العمل األدبي ، ولِ ، نظرًا لِ  بعامةٍ العمليات النقدية 
 .  يتكاملكل منهج متفرع من ذلك الها يتجاوز من النظرة الجزئية التي ينبني علي

ال نقصد من خالل هذا المنهج الذي  -كما تقول الباحثة هالل  -علمًا أننا    
ظرًا لما تعني الثقافة ، ن على حدة ابتغينا توكيده ضرورة قيام كل ناقد بتطبيقه

بما الموسوعية التي يتأسس عليها من اإلثقال على هذا الناقد ، وحمله على اإللمام 
اختلف من المناهج والمعارف والعلوم ، ثم على استخدامها مجتمعة في كل عملية 
نقدية . لذا ارتأينا أن يضعه الناقد أمامه أساسًا نظريًا ، ثم ينطلق منه نحو الجانب 
الذي يبدو له األكثر وضوحًا في العمل األدبي ، أو نحو المنهج الذي يرى نفسه فيه 

ة تالية يتضافر جهد هذا الناقد مع جهود سواه من النقاد أكثر تمكنًا . وفي مرحل
الذين يكونون قد طبقوا ما سوى ذلك من المناهج على العمل األدبي ، وأضاؤوا 
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جوانبه األخرى ، فيكون قد تحقق االتساع في هذه الجهود إلى جانب ما تحقق من 
 ه . الجزئي الذي اختار ى من اهتمام كل ناقد بالحّيز العمق الذي تأتّ 

 مصادر البحث : 
فيما يتعلق بمصادر البحث ، فإنها ضمت المصادر النقدية التي تناولت الشعر    

بغية ، الجاهلي وفق المناهج النقدية المختلفة ، كما ضمت مصادر الشعر القديم 
 ضبط األشعار الجاهلية التي استشهد بها النقاد في أعمالهم .  

 النتيجة :
قررت اللجنة منحها ، يدة ريم عبد القادر هالل عن رسالتها بعد سماع دفاع المع   

 درجة .  11درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز وعالمة قدرها 
 أخيرا  : 

وبقية الجامعات ، تأتي هذه الرسالة في سياق البحوث األدبية في جامعة تشرين    
ر التعليم لرسم الخط األدبي النقدي للقطر ، وتطوي، السورية : دمشق  حلب  حمص 

 العالي ، ودفع البحث العلمي قدمًا . 
     

 " كل آفاقي ألغنياتكِ  "
 ةقراءة في مجموعة شعريّ 

 وضحى يونسد. 
 5/2/5999تاريخ  ، 0221عدد  ،الالذقية  -ت في جريدة الوحدة رَ شِ نُ 

                                                                                                                            
كل آفاقي "  مجموعتها دائماً  ريم هالل ورةأن تبدأ الشاعرة الدكت ليس عبثاً    

بقصيدة يحمل عنوانها ومضمونها الفكرة ذاتها التي تدور في فلكها ؛  " ألغنياتكِ 
التوحد، الخالص في  ، والفكرة هي"  خالصفالعنوان هو "  ، قصائد المجموعة كلها

والجديد هنا هو أن المجموعة لم تبدأ بتصوير المعاناة بل بالخالص منها ، الخالص 
، ورضاع الكلمات األم الذي ينشد  لفريد و االرتماء في أحضان اللغةالجميل ا

التوحيد بين الناس واألشياء وكائنات الطبيعة ، فهل من معنًى للبحر بال سفن ؟ أو 
روم بال ياسمين ؟ أو للطفولة بال أعياد ؟ أو للدروب بال ؟ أو للك لشجر بال بالبلل
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؟ .. ال معنى لذلك إال الموت الذي سيدفع الشاعرة إلى إغالق محبرتها ، أداة  شمس
 تواصلها مع نفسها والعالم :

 حين ينفد البحر
 حين تنتحر السفن
 حين تلّوح البالبل
 حين يهدأ الشجر
 حين تشيخ الطفولة
 حين تذبل األعياد

. . . . . 
 كينةٍ سألملم أوراقي بسَ 
 وأغلق دواتي
 وأنام !.

 االتحاد باآلخر صديقًا أو أبًا أو حبيبًا أو الكون أو اهلل ،فالخالص يتجلى في    
ألن راحة النفس ليست دائمًا في االنفراد والعزلة ، بل هي أيضًا في تلبية الحاجة 

 لجوار الكائنات واألشياء والتوحد معها . 
ية عشر عنوانًا من بين مقطوعات المجموعة كلها تؤكد رغبة التوحد بأكثر من ثمان   

 – إلهان – يقظتان" األولى هي صيغة المثّنى  أبرزها ثالث صيغ : ، صيغة
. والثانية هي  " ثراءان – خطوتان – غريبان – زجاجتان – فراشتان – سالحان

 - الياسمينة واللوتس - رطفل ونه - بداية وأفق" صيغة عطف المفرد على المفرد 
والثالثة هي صيغة اإلضافة ، إضافة الصفة إلى الموصوف كما  ."  مساء وجزيرة

. فالشاعرة  " جانب آخر - لغة ثانية - درب واحد -بلبل آخر - شمس ثانية" في 
الطفلة المستوحدة تنقل وحدتها المشحونة بالرقة والحساسية والتقاط دقائق الكون إلى 

أرادتها الشاعرة لبل والدرب ، فهذه الكائنات الصديقة العذبة الجميلة الشمس والب
ية إلى ضجر لتحاكي وحدتها التي تسمو بها من وحدة ذات،  وحيدة هي األخرى

ولذلك تتقمص الشاعرة روح هذه الكائنات وتؤنسنها ، فترى  ، وجودي يعانيه اإلنسان



 36 

كلها كائنات تشعر وتتأمل  الزهرة والشمس والظل والفراشة والشفق والياسمين
 .وتتحدث

، بل تحتاج إلى أفق يلدها أو  البداية ال تكون بذاتها " بداية وأفقفي قصيدة "    
 : تولد ألجله

 من عود الثقاب الذي
 َي في دميُرمِ 

 ُأِطلُّ على الحرائق
 من أول وردة بيضاء

 حت في دفاتريفتَّ تَ 
 ُأِطلُّ على البيادر

، وعبر المثنى لغويًا ، يشكل ثنائية ظاهرها المثنى  كرياً فالخالص عبر التوحد ف   
لغًة ، وباطنها التوحد فكرًا ، وتعكس ثنائية الخير والشر التي يقوم عليها الوجود 

 يتصور صراع إلهَ  " إلهان" ،  " سالحان" "  إلهان"  يكما في قصيدتَ ، اإلنساني 
مل ور صراع الشاعرة التي تحتص " سالحان"  الليل والنجوم وغلبة إله النجوم ، و

، وعلى غرار القصيدة  سان الصلف الذي يحمل في يده قوساً مع اإلن في دمها ضوءاً 
السابقة ينتصر الضوء ، وهذا بديهي في رؤية شاعرة ، كل آفاقها ألغنيات حلمها 

 األب والرحم والفردوس المفقود :
 وقف أمامي َصِلفاً 
 وفي يده قوس
 بحُت لنفسي :

 وساً ال أملك ق
 باحت نفسي :
 في دمِك ضوء

 فأطلقُت عليه سهماً 
 ففرّ 
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أما النتيجة الحتمية المترتبة على الخالص في التوحد ، فهي رغبة دائمة بالمنح    
" ففي قصائدها  .ووجود اآلخرين ، وترك آثار ال تمحى من وجودها والعطاء 

ل اليأس إلى أمل ، يحوّ وغيرها معنًى واحد ، هو العطاء الذي  " قتدفُّ  –بذل  -امتداد
تقول قصيدتها عبر الحوار "  " بذل فيف .والحزن إلى فرح ، والموت إلى حياة 

 : التالي
 ؟ لماذا ُتصدِّع نفسكَ  -
 في داخلي كرمة -                              
 ؟ لماذا تُبعِثر نفسكَ  -                              
 على الشرفات ليل -                              
 ؟ لماذا َتصُلب نفسكَ  - 
 أخشى أن أضيع -                              

حيث تجمع  ، حيث تمتلئ ذات الشاعرة بسعادة العطاء،  " عاصفة" وكذلك في    
اللؤلؤ والحرير والتبر لتصير حقاًل ، فتواجهها األشباح رمز قوى الشر والظالم 

 ي النجمة التي تنسج لآلخرين الورد والصالة .ويعدونها سارقة ، بينما ه
تتحدث عن اإلنسان الباحث عن صوت أو ضوء ، وتذّكر ،  " قتدفُّ " وفي قصيدة    

بديوجين الفيلسوف اليوناني الذي كان يبحث عن إنسان  بمساعدة ضوء المصباح 
رون مر ققررت بحاستها التنبئية أنه قد تفي وضح النهار ، وحين أدركت الشاعرة ف

 قررت أن تكونه بضمير الغائب : ،  قبل مجيء ذلك الصوت الضوء
 نفسه كهوفَ  ولجَ 

 أخذ يرمي حروفه
 نهض كل صوت

 بشمسه يستظلُّ 
" يتحدث اإلنسان المنشود ، اإلنسان القائد في قصيدة ، وعلى لسان الشاعرة أيضًا 

 : " تمهُّل
 سمع هديراً 
 سارع نحوه
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 هو سيلٌ 
 َيدعُّ نوافذ الفجر

برز الغموض سمة رئيسة لقصائد المجموعة ناجمًة عن عمق الفكرة إلى درجة ي   
عدم القبض على المعنى من مجرد قراءة أولى أو ثانية ، لكن هذا الغموض ليس 

لتجربة الوجودية التي تنصهر غموض تعبير الشاعرة وحسب ، بل هو غموض ا
، يغذي هذا  الحياة، إنه إحساسها البكر لحظة اصطدامها واختبارها لمعنى فيها

الغموض نزوع صوفي في فهم الحياة وعيشها ، نزوع يظل سرًا متماوجًا بين األفكار 
 : " حلولنوانًا صوفيًا صريحًا هو " والتعابير حتى ينكشف في مقطوعة تحمل ع

 حلمُت بأنني رسوتُ 
 أمام مليون عين
 تذكرُت أن كالً 

 حمل من اهلل شعلة
 فحّلقُت في بحارها

 فتصوفتُ 
حيث تجلى ، ولم يبَق هذا الحلول سمة فكر الشاعرة ، بل أصبح سمة فنها أيضًا    

في نوع فريد من الوحدة الفنية والموضوعية ، ألن فكرة رئيسة تشمل المقطوعة 
الشعرية كلها ، وتجعل من الصعب اقتطاع شاهد جزئي على الفكرة ، فكل 

ب رازها ، في رصد للذات عبر حكاية التشكيالت اللغوية والبيانية هي لخدمة الفكرة وا 
لى هذا الغموض ينتمي إمعان الشاعرة في إخفاء حقيقة  ال بد أن تقرأها كاملة ، وا 

الذين تبقيهم أشخاصًا بين الحقيقة والخيال ، وال ترى بأسًا ، أبطال قصصها الشعرية 
بل الهدف هو رسالتهم  فهم ليسوا هدف القصيدة ،، في اإلغراق في تنكيرهم 

 بشيرية .  الت
على جمالية قصيدة النثر ،  اً جديد اً شاهد " كل آفاقي ألغنياتكِ  "إن من مجموعة    

 وعلى قدرتها على التحليق في أفق إبداعي متميز ومتحول دائمًا .  
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 حكاية األديبة والدكتورة الكفيفة ريم هالل
 رأت ما لم يره المبصرون
 لقاء أجرته حكيمة زرقة

 5999/  3/  59تاريخ ،  51910عدد  ،سورية  -لثورة في جريدة ا رَ شِ نُ 
               

نا األديبة والدكتورة الكفيفة ريم هالل ببشار بن برد و أبي العالء المعري وطه تْ رَ كَّ ذَ    
فأغنوا  ،نعمة البصيرة كانت عندهم متوقدة  رموا البصر ، لكنحسين ، أدباء حُ 

 الون عالمة مضيئة ألجيال متعاقبة . وكانوا وما يز  روا نهجه ،األدب وأثْ 
بدأت ريم هالل مع الحياة برعمًا شق الصخر ونما بصعوبة ، لكن ذلك البرعم    

 كبر وأصبح شجرة باسقة تظلل أجيااًل بفيئها وخيرها .
من  5991عام هادة الدكتوراه في األدب العربي وهي األديبة الشاعرة الحائزة ش   

في تقديمه لمجموعتها الشعرية األولى نها الكاتب حنا مينه . يقول عالالذقّية جامعة 
إلى أن يقول :  " ثة ، لبقة ، نبيهة ، ولكنها كفيفة ..فتاة جميلة ، محدّ  ": "  افةالعرّ " 
،  األشياء في هذه المجموعة جدار فني في معبد بوذي يغريك بأن ترى ما وراءه" 

 . "ني حد اإلبداع العظيم وليس ما أمامه من تماثيل تبلغ في جمالها الف
ريم عبد القادر هالل نحتت في الصخر ، وبدأت حكايتها الصعبة مع الحياة منذ    

هت دخولها المدرسة ، ونما إحساسها بالوحدة والغربة بين أقرانها من األطفال ، وشبّ 
 هذه المرحلة من حياتها بالسجن اإلفرادي ، وعانت من إهمال معلماتها ، فلم يُجدنَ 

، وبدأت  يها باالهتمام والتعليم ، ولكن والدتها األم العظيمة كانت معلمتها األولىعل
 . معها رسم الحروف والكلمات

دكتورة ريم هالل لتتحدث عن تجربتها مع الحياة واألدب ونيل للوهنا سأدع الكالم    
 :يكون أكثر وقعًا من حديثنا عنها الدكتوراه ، ألن الحديث منها 

لمدرسة عن إعطائي صحيفة النتائج في األول االبتدائي ، وساهموا بهذا امتنعت ا   
حظت معلمتي في الثاني االبتدائي في تحطيمي ، لكن والدتي بقيت معلمتي حتى ال

مع والدتي على تعليمي ، وهنا التف حولي ثالث من  تعاوَنتتجاوبي ، ف ية حدادسام
وحدتي ، وفي ذلك العام حصلُت و  هذا اليوم يوم الخروج من عزلتيرفيقاتي ، وكان 
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 تظلَّ السنوات ، و  فيما تال منُت متفوقة وهكذا ظلل على المرتبة الثانية على أقراني .
 والدتي هي المعلمة األولى ، ووالدي أيضًا كان يقدم لي كل مساعدة وتشجيع ،

عن طه حسين وهيلين  عليَّ  ، ويقصُّ  المعلوماتيثّقفني ويعطيني كل ما أمكن من 
من العظماء من ذوي العاهات ، وكان يضع أمامي كتاب  وسواهميلر وبيتهوفن ك

  الحياة .
ذا ما عدنا    ، فإنني تقدمُت إلى مسابقة  5971قلياًل إلى الوراء ، إلى سنة  وا 

إذ غنيُت ، ، ونجحُت في المسابقة ، وُصنفُت مطربة مسرح المواهب إذاعية لبرنامج 
ترف الغناء ، لكن سرعان ما قائمة على أن أحوكانت بداياتي  ، لعفاف راضي

وجدُت في الشعر و ،  وجدُت أن طموحاتي أوسع من حدود هذا الميدان ألنني ،عدلتُ 
  ما أغنيه بنفسي .

اإلخاء السورية ، وهي جمعية خاصة أسرة انتسبُت إلى جمعية  5911وفي عام    
فوجدُت أن تجربتي  ، هذه الشريحةعلى تجارب  ها، واطلعُت من خالل بالمعوقين

كل البشر معوقون  بل إن،  جسديةفقط  اإلعاقة ليستن ليست الوحيدة ، وأدركُت أ
وفق صور متنوعة ، فهناك المعوقون من الداخل الذين ال يشعر بهم أحد ، وهناك 

من خالل هذه و  ،ال تلبث أن تظهر نواقصهم للعيان المعوقون من الظاهر الذين 
 هلل وحده .. الذي هو  الكمالما مقابل  بصورةٍ ل إنسان نقصًا ك لدىالرؤية أدركُت أن 

بسبب ،  الالذقّيةُقبلُت في البداية معيدة في جامعة من الجامعة بعد تخرجي و    
دفعتي ، وعلى جميع  علىإذ كان األعلى ، حصولي على اإلجازة بمعدل ممتاز 

جي ، لكن ام تخرّ الدفعات التي مرت على قسم اللغة العربية منذ إنشائه حتى ع
اطالعهم على وضعي  ف عن متابعة إجراءات التعيين بفعلسرعان ما تم االستنكا

لهم  كانت ربما .يز تعيين المعوقين تجالرغم من النصوص القانونية التي الصحي ، ب
ذرائعهم بأننا ال نستطيع أن نقدم ما يقدمه السليمون ، لكن عظماء العالم من 

 يشكلون قدوة لنا . ون ال ينفكّ أصحاب العاهات 
قة تساعدني وتقرأ لي ألريح والدتي ، كان ال بد من مرافِ ، الدبلوم درجة وبعد نيل    

 نلتُ  5996وفي عام . وأكثر تعقُّدًا  إذ إن الدراسة أصبحت تحتاج إلى جهد أكبر
وفي  . " المنهج النقدي عند طه حسين"  وكان عنوان أطروحتي، الماجستير  درجة
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حركة النقد العربي الحديث ، وكان عنوان رسالتي "  نلُت درجة الدكتوراه 5991عام 
 دّرسة في قسم اللغة العربية .وأنا اآلن مُ  .بدرجة امتياز  " حول الشعر الجاهلي

مجموعة شعرية ، أثناء متابعة دراساتي العليا في ،  5991صدرت لي عام وقد    
كما صدرت  . افة "العرّ " بعنوان نه بير حنا ميمها لي األديب الكقدَّ ،  عن وزارة الثقافة

 تقديم من والدي .ب " كل آفاقي ألغنياتِك "مجموعة ثانية بعنوان  5997لي عام 
مجموعة  أيضاً  ولديَّ  .العرب واآلن تتم طباعة رسالة الدكتوراه في اتحاد الكتاب 

نتهيُت من التي اولكن األهم بالنسبة لي مذكراتي  .لنشر قيد اهي شعرية ثالثة 
 . والحياةللناس صراع اإلنسان مع القدر سأقدم فيها  ابتها ، ألننيكت
ج من أي تساؤل بشأن عاهتي، حرّ تلقد عانيُت الكثير حتى وصلُت ، وأنا اآلن ال أ   

باتت نها لكو بها اهلل تعالى ،  ل نعمة حبانيكما لم أعد أشعر بأنها تشكل عاهة ، ب
مثبطة في البداية إلى محرضة لخطواتي ، لذلك  وتحولت من،  طاقتيمصدر تشكل 

في داخلي هذا النور الذي  نطفئأرى ، أخشى أن ي أخاف الشفاء ألنني إذا أصبحتُ 
 أرى من خالله أشياء أخرى .

ر وتحضِّ ، لثورة / صحيفة االكالم هنا ل للدكتورة ريم هالل أخت كفيفة أيضًا /   
 -بحمد اهلل  - سة ، وأخ مهندس ، وهماللماجستير في اللغة العربية ، وأخت مهند

 ليمان ، كانا وما يزاالن عونًا لها في الحياة ..سَ 
الشاعرة واألستاذة في جامعة تشرين ،  ريم هاللونحن هنا إذا تحدثنا عن الدكتورة    

لم مت ما عملت وقدّ و  تشكل قدوة للمعاقين واألصحاء ، ذلك ، فهيفمن حقها علينا 
، فقد أنعم عليها اهلل تعالى بنعمة البصيرة ، سلمت حواسهم  نمالكثيرون ميقدمه 

 من المبصرين في هذا العالم . ونورأت ما لم يره الكثير 
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 "الحديث حول الشعر الجاهلي العربي حركة النقد  "
 ميخائيل عيدالشاعر 

 79/0/7111تاريخ ،  217عدد ، سورية  -ت في جريدة األسبوع األدبي رَ شِ نُ 
 

وجدُت فيها شاعرة ، فة الكتاب هي الدكتورة ريم هالل .. وأول ما قرأُت لها مؤلِّ    
في مثل هذا  ولم يُدر في خلدي أنني سأقرأ لها مثل هذا البحث الجادّ ،  عذبة الشعر

 .وضوع الواسع والشائك الم
ذا كان التواضع من أبرز صفات الباحث الجادّ     ، فإن القارئ سيلمس هذا  وا 

ش لغنى البحث ووفرة مصادره ومراجعه مقدمة الكتاب ، ومن ثم سُيدهَ التواضع في 
وكثرة المسائل التي نظرت فيها الدكتورة الباحثة ، ومجمل األسئلة التي طرحْتها 

ن كله وفرة من المعلومات ، وغربلة للكثير مة عنها مقدِّمًة بذلك إلى اإلجاب تْ عَ وسَ 
حتى لو ، رها القارئ ويعجب بها ات يقدّ خالصمن ثم المقوالت واآلراء ، ومستخلصًة 

 أو شيء من هناك . لم يتفق معها بشيء من هنا
د تعدُّ المسألة  تطرح، إن غنى المعالجة وجديتها وعذوبة شعر الدكتورة ريم هالل    
العصر اآللي الراهن ، تطرح مسألة تجليات النشاط الذهني اإلنساني ، وروح في 

مما ال يخضع ، الموهبة وغنى الطاقة الروحية  االختصاص ، ثم يبقى سرّ تضييق 
ذا كانت ثالثة أرباع الموهبة جهدًا ، فإن جهد الباحثة  للتحديدات أو للحصر . وا 

 واضح الوضوح كله إلى جانب وضوح موهبتها . 
والغالف من تصميم الفنانة خديجة صفحة من القطع الكبير ،  691الكتاب في   

 .   الشيخ بدر
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 قتان كفيفتان تتجاوزان اإلعاقةشقي
 مروان حويجة

 3/7111/ 21تاريخ ،  55732عدد  ،سورية  -ت في جريدة البعث رَ شِ نُ 
       

طالبة الدراسات  لم تمنع اإلعاقة البصرية الطالبة الكفيفة رفيف عبد القادر هالل /   
، نجاح وتفوق / من متابعة تحصيلها العلمي األكاديمي ب الالذقّيةالعليا في جامعة 

رًا درجة فقد نالت مؤخَّ  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .،  في قسم اللغة العربية
 الماجستير بامتياز في اللغة العربية وآدابها عن الرسالة التي تقدمت بها تحت عنوان

وحصلت على عالمة ،  "الترادف بين الدرس اللغوي العربي واللسانيات المعاصرة " 
ل لجنة الحكم المؤلفة من : د. محمد إسماعيل بصل ، د. بَ من قِ ، جة در  11قدرها 

 69 العمر منالتي تبلغ ر الطالبة رفيف هالل أحمد قدور ، د. فاتن محجازي . وتفكّ 
والتي كانت قد حققت المركز األول على دفعتها في مرحلة الدبلوم ، تفكر ، عامًا 

د. ريم هالل/  بشقيقتها الكبرى الكفيفة / كي تلحق، حاليًا بالتحضير لرسالة الدكتوراه 
التي تجاوزت إعاقتها البصرية ، ونالت منذ سنتين شهادة الدكتوراه من قسم اللغة 

النقد العربي الحديث ، وهي في عن رسالة تقدمت بها ،  الالذقّيةالعربية بجامعة 
 انية .تعمل حاليًا مدّرسة لمادة النقد الحديث في كلية اآلداب والعلوم اإلنس

، بقي أن نشير أخيرًا إلى أن الطالبة رفيف وشقيقتها د. ريم قد خرجتا إلى الحياة    
 دون أن تبصرا النور بعينيهما ، لكنهما أبصرتاه بعين العلم والمعرفة ....

 ، وال تسعها اآلفاق .  إنها صورة من صور اإلرادة اإلنسانية التي ال تعرف الحدود   
                           

 حوار أجرته سروة سلمان األديبة د. ريم هالل
 52/57/7111تاريخ ،  0313عدد  ، ةالالذقيّ  -في جريدة الوحدة  رَ شِ نُ 

 
       مثال المثابرة وأنموذج التحدي . .. اسم يعرفه الكثيرون على أنها ريم    
 كتوراه في، وقد حصلت على درجة الد 5921عام ، ة ت ريم هالل في الالذقيّ دَ لِ وُ 
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في ، قسم اللغة العربية  -عمل اآلن مدّرسة في كلية اآلداب وت اللغة العربية وآدابها ،
 .. الالذقّية جامعة

 ، وهل كان عاماًل مثبطًا أو مشجعًا لها قالت : عن فقدانها البصر -
أن يشكل عاماًل محفزًا  -وفق منظوري  -ض فترَ إن أي أمر يعترض اإلنسان يُ    

انات والفرص األخرى التي يغدقها ضه عما فقد ، واستفادته من ثروة اإلمكبغية تعوي
 اهلل علينا دائمًا .. 

 وعن تجربتها الحياتية قالت : -
للوهلة  لدُت مصابة بضعف شديد في البصر ، وقد صعق هذا األمر والديَّ وُ    

نا معًا دربي ين على اجتياز األولى ، لكنهما ما لبثا أن تماسكا ، وأمسكا بيدّي مصرَّ 
وهكذا أخذت  .إيمانًا منهما بما حبا اهلل اإلنسان من قدرات كبيرة ، المظلم الطويل 

ع من المعارف ، أمي تعلمني القراءة والكتابة ، وأخذ أبي يعمل على تثقيفي بما تنوَّ 
يه من خالل تجربته في الحياة .. ي بفلسفته البسيطة العميقة التي تشكلت لدوتزويد

أنني مررُت خالل مسيرتي بالكثير من العراقيل والمصاعب ، إال أنني ال شك في 
تمكنُت من إثبات تفوقي في ، بعون اهلل وأسرتي والطيبين الكثيرين من حولي 

 .. راه ، ومن ثم التدريس في الجامعة، والحصول منذ عامين على درجة الدكتو دراستي
 ومن تذكرين بالفضل والخير ؟ -
صنف األخيار ، والذين ذكر بالخير الذين انتموا في حياتي إلى من البديهي أن أ   

كما سيتبين من خالل  -م وتفوقهم في العدد اآلن تحديد أسمائهم لكثرتهال أستطيع 
على الذين انتموا إلى الصنف المقابل .. إن من الضروري التفاؤل بثراء  -مذكراتي 

 ة رابحة ..ل من جوالت آنيّ الحياة ، ونصرتها للحق في النهاية مهما كان للباط
 وبمن تقتدين من النماذج اإلنسانية ؟     -
كم أتمنى لو كنت واحدة من الذين يعملون في المنظمات اإلنسانية ، ويستعدون    

دومًا لبذل ما أمكن في سبيل إسعاد اآلخرين .. وحين لم تساعدني الظروف على 
أن أحمل قلمي آملة أن أجعل كلماتي تحقيق اقتدائي بهذا النموذج الرائع ، ارتأيُت 

 .. على تنّوعهم وتباينهموتسعد البشر ، تطعم وتسقي وتداوي 
 زرقاء اليمامة وطه حسين والبردوني ومن ماثلهم ؟ ماذا تعني لكِ  -
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، وائق التي قد تضعها أمامه الحياةًا العإن أي إنسان يحاول أن يحقق ذاته متجاوز    
 ي أخصُّ نوتأملي المبارك العميق .. إن، لة المتأنية ال بد أن يحظى بوقفتي الطوي

لكثرة ما تردد ذكره ، الذي كان وال يزال يشكل قدوة خطاي ،  بالذكر هنا طه حسين
ن كنت أختلف عنه من طفولتي وما تالها من المراحل ،  خالل، على سمعي  هذا وا 

دراسات التي لحيث ميلي إلى عالم األدب بصورة تفوق ميلي إلى عالم األبحاث وا
زرقاء اليمامة ، فقد ال أرى فيها طرفًا مناقضًا كانت تشغله أساسًا . أما بالنسبة إلى 

لهذين المذكورين أو ألي مكفوف قهر عاهته ، نظرًا لما قد يتوقد في داخله من قوة 
 .. البصيرة التي قد تعادل قوة إبصار الزرقاء

 ة ريم :  عن مؤلفاتها القديمة والجديدة قالت الدكتور  -
درت لي عن وزارة الثقافة بدمشق مجموعتي الشعرية األولى ، ص 5991في عام    
، وفي "  كل آفاقي ألغنياتكِ "  5997ثم مجموعتي الشعرية الثانية عام  ،"  افةالعرّ " 

صدرت عن اتحاد الكتاب العرب الرسالة التي نلت من خاللها درجة ،  5999عام 
.. إن " حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي " وهي بعنوان ، الدكتوراه 

إيمانًا مني بأنني من خاللها ، األعمال األدبية هي األكثر قربًا إلى نفسي 
ون وباستقطابها لصور الحياة ، أستطيع الوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يمتّ 

التي هي قيد ،  " رةالبصر والبصي" مذكراتي من قراءة  ي ال أملُّ نإليها بصلة .. إن
وما رافقها من ، ة النشر اآلن مهما تكررت ، لكونها ترتبط بتجربتي الحياتية الحارّ 

ون إلي بصلة آالم وأفراح ، و لكونها ترتبط بالكثيرين الذين سيتبين لهم أنهم يمتّ 
 الدرب والعقل والروح ..

 اب واألدباء .. ولمن تطالعين ؟  من الكتّ  بمن تأثرتِ  -
لقدماء منهم والمحدثين ، وال شك الكثير من أعمال العرب واألجانب ، ا قرأتُ  لقد   
أنني تمثلُت الكثير مما قرأُت ، وتشكلْت لدّي بذلك ذخيرة معرفية ال أستطيع في 

قد أستطيع القول : أتحدث عن تأثري في مجال كتابتي ،  لكنني حين .تقدير حجمها 
فيها سوى لون واحد سائد على أرى  ال، ري على أوراقي و سطسكب إنني حين أ

هو لون تجربتي الشخصية ، سواء مع ذاتي الفردية أو مع ذوات اآلخرين أو ، سواه
مع الحياة الغنية بأسرها . لقد تمكنُت من العثور على شخصيتي األدبية المستقلة 
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إنني التي ال أريد لها أن تكون تابعة ألحد مهما كان كبيرًا .. أما بشأن مطالعاتي ، ف
وعدم االكتفاء ، أقرأ ما كثر من األعمال وما تنوع إيمانًا مني بضرورة إغناء نفسي 

ن كان ال ينبغي أن أخفي ميلي إلى  .باالرتواء من مصادر معينة محدودة  هذا وا 
الذين ربما سيتبين أن خيطًا واحدًا يجمعهم هو خيط النزعة التأملية ، ، بعض األدباء 

والكون ، وأذكر منهم  ولة التعمق في أسرار اإلنسان والحياةعليه من محا وما تنمُّ 
تزاكي ام وجبران وكازانالمثال : زهيرًا وطرفة والمتنبي والمعري والخيّ على سبيل 

 .. طاغورو 
 واليوم .. كيف تقضين أوقاتك الثمينة ؟  -

قضاء  امدّرسة في الجامعة ، ينبغي أن يعنيكوني إن كوني صاحبة قلم ، و    
األكبر من وقتي في القراءة والكتابة والتنقيح والتفكير وسماع البرامج الثقافية  الشطر

إلى ، .. لكن يبدو أن هذه االنشغاالت تتفاقم لدّي شيئًا فشيئًا  من المحطات المتنوعة
تجعلني أخشى من طغيانها على أوقات حياتي االجتماعية التي  درجة أصبحتْ 

 بغية استيحائي منها مدادي وحروفي .. ،أحرص على أن تكون حيوية دائمًا 
 األمثال ؟   ضَرب بكِ ماذا بعد أيتها الصالحة لتُ و  -
ج الشعلة المضيئة التي ترتاح في داخلي ، وأن أعُبر بها كل خرِ أحلم بأن أُ    

لى الذين و األرض .. كل البشر ..  بكلمة واحدة أتوجه إلى إخوتي المعوقين ، وا 
 ، إنها كلمة : سيروا ..    يحتاجونها من غير المعوقين

 تقول الدكتورة ريم هالل في جميل شعرها :  -
 اصطليتُ  أمسِ 
 اخضررتُ  اليومَ 

 وغدًا سأصبح ثلجاً 
 لحرائق ما بعد غد

* 
 كلما التقيُت برعماً 
 همس إلّي :

 حينما كوكبنا تبّرد
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 أنا أول من غّرد
* 
 وراء البحار؟ هل من ُمتَعبٍ 
 وراء الشجر ؟ هل من كسيرٍ 

 ٌم عليك أخيسال
 إليك هذي يدي أمدُّ 

 من نافذة القمر
 ر ..بَ وقول على قول نقول : أال .. ما أكثر العِ 

 
 "ريم هالل  "

 "افة العرّ  "ة في مجموعتها الشعريّ 
 أحمد دوغانالشاعر 

 21/5/7115تاريخ ،  55297عدد ، سورية  -ت في جريدة الثورة رَ شِ نُ 
     
ة ، فقدت البصر منذ زة التي عرفتها مدينة الالذقيّ هذه المرأة المعج، ريم هالل    

ا على تعليمها ، وتمكنت بإرادة قوية من التفوق ، حتى والدتها ، لكن أبويها أصرّ 
ولم تتوقف في دراستها  ، قسم اللغة العربية " -جت في الجامعة " كلية اآلداب تخرّ 

" البحث بعنوان عند ذلك ، بل تابعت ، وحصلت على الماجستير ، وكانت رسالة 
حركة النقد ثم حصلت على الدكتوراه بموضوع "  ،" المنهج النقدي عند طه حسين 

مت ، وتقدّ  1/1/5991بتقدير ممتاز في  "العربي الحديث حول الشعر الجاهلي 
وُقبلت ، لكن الوزارة سرعان ما أحجمت ، في إطار وزارة التعليم العالي معيدًة للعمل 

، إال أن الجهود أثمرت ، وكان لها ما أرادت ، وأصبحت  عن قبولها بسبب وضعها
 مدّرسة في قسم اللغة العربية . 

" وقد صدر لها أكثر من عمل أدبي ، ومن هذه األعمال مجموعة شعرية بعنوان    
" حّنا ، وقد قّدم للمجموعة  5991من منشورات وزارة الثقافة في دمشق عام "  افةالعرّ 

 11فحات من القطع المتوسط ، وتضم ص 551موعة في مينه " . تقع هذه المج
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، وبصورة أدق إلى قصيدة الومضة ، ألن القصيدة  نصًا ينتمي إلى قصيدة النثر
الواحدة حملت لوحة درامية ال يتجاوز عدد أسطرها الشعرية أيام األسبوع ، لكنها 

عنى أو ة تذهب به إلى هذا المتأتي في تكثيفها على فكر يضع القارئ أمام تجرب
عنوانًا يحمل فعشرون  ، والتكثيف هذا شمل حتى عناوين نصوص المجموعة .ذاك

 ها سوى كلمة واحدة .منعنوانًا لم يحمل الواحد  ثالثونكل واحد كلمتين ، بينما 
تها قارئتها األولى ، وهي التي عدّ  " رفيفريم هالل مجموعتها إلى " وقد أهدت    

" ، فقد كانت بعنوان  حنا مينهالتي كتبها الروائي أما مقدمة المجموعة  . شقيقتها
،  11 – 7ي الصفحتين، وامتدت بين رقمَ  "ريم هالل موضوعًا  -كالم في الشعر

وفيها تناول موهبة ريم هالل وطموحها ، ثم قدم رأيين لشاعر وناقدة قرأ كل منهما ما 
 كتبْت ، لكنه لم يصرح باسميهما .

 الذي جاء عنوانًا للمجموعة :    "افة عرّ ال "تقول ريم هالل في نص    
ذ كنُت أنشد في بحار طفولتي  وا 

 ال شيء سوى الفرح أنْ  وأظنُّ 
 الصغير برأسيَ  افةٌ أمسَكْت عرّ 

 : أدارته نحو زاوية من الفضاء
 أتبصرين ذلك النجم ؟

 : عّقَبْت على الصمت العميق
 حقًا إنه سحيق

 ويحتاج إلى خطوة األسفار
 رفاتك ...كي يالمس نوره ش

الشاعرة هنا تستشرف اآلتي بلغة تقدم شفافيتها وعفويتها ، وترسم ما تعلنه    
نما أسلوبها في التعبير ال  عاطفتها ، وهذا ال يعني المباشرة في مفهومها التقريري ، وا 
يدفعها إلى مغامرة في انزياحات لغوية هي في غنًى عنها ، وبخاصة إذا كانت 

ليراه المتلقي ممهورًا بالصورة الشعرية ، موضوعًا  "الذات " على الشاعرة تعتمد كثيرًا 
التي خرجت عن إطار األكاديمية البالغية ، فأخذت من الحداثة ما الءم تجربتها 
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الذي يعطينا نموذجًا آخر  "صالة "  عنوانولعلنا نقف عند نص ب. بتلقائية ال قسرية 
 في تجربة ريم هالل :

 الكرى ألن العصافير تنفض قبلنا
 وتحتسي دوننا خمرة الفجر
 تهمس أنها األكثر نقاءً 
 األعمق لهفة إلى السرّ 
 وأنها التائقة إلى األزل

 حين كان اهلل والبحر وحيدين
والشاعرة في إبداعها ترسم صورًا جميلة لكل الذين وقفوا بجانبها ، وتجلى ذلك في    

ية أعلنت فيها االنتماء كثير من النصوص التي جاءت موضوعاتها في تراكيب وجدان
قوا في ذاتها الوعي الحضاري ، فالفصول في روا تجربتها ، وعمّ إلى هؤالء الذين أثْ 

أي  -، وهي  بوحها تالشت ، والغابات سافرت ، والقمر بين غياب وحضور
 تحلم بكروم أمها التي ال تفارقها :  -الشاعرة

 كلما تساءلت نجمة
 عن الواحة التي كّسرت ضياعي

 ليد التي أدخلتني الدفءعن ا
 عن الصوت الذي أنَبَت لغاتي

 إال قد هرعتا لم أجد عينيَّ 
 لتؤديا طقوس األرض في ظلك ...

على تعبير األديب الفرنسي روالن ، كثيرة هي المؤهالت التي تحتوي لذة النص    
ما  عتقد أنافة " . وأالعرّ بداعي عند ريم هالل في مجموعتها " في التكوين اإل، بارت 

ويجسد وعي ريم الفني ، جاءت به الشاعرة من نصوص يثير االهتمام 
بعيدًا عن الضجيج ، ألنه يقدم مالمح ال تحتاج إلى شهود .. ، حاضراً ومستقباًل 

 فالشاهد هو النص .
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 قصة امرأة
 ، وأصبحت شاعرة ومدّرسة وهي كفيفة نالت الدكتوراه بامتياز

 سجيع قرقمازاإلعالمّي 
 7115/ 2/ 57-51تاريخ  ، 5100عدد  ،لندن  –ي مجلة سّيدتي ت فرَ شِ نُ 
 

نالت درجة الدكتوراه بامتياز في النقد األدبي الحديث ، وأصبحت أول كفيفة    
، وهي باإلضافة إلى ذلك ، شاعرة عميقة الغور في ربية تنال هذه الشهادة الرفيعة ع

 " ين ، واحدة بعنوانمجموعتين شعريتالنفس اإلنسانية ، حيث قدمت حتى اآلن 
أصدرتهما وزارة الثقافة السورية .  " كل آفاقي ألغنياتكِ  "، وأخرى بعنوان  " افةالعرّ 
ال تسلحها بالصبر واألمل . فقد تعبت ، هذه اإلنجازات لم تكن لتتحقق لو  لكن

واجتهدت وثابرت ، على الرغم من كل الظروف لتنال اإلجازة الجامعية ، ثم 
، ومع ذلك فهي تؤكد أنها ال تزال في بداية  حت مدّرسة في الجامعةوأصب الدكتوراه،
، التي تتحدث عن تجربتها ، إنها الدكتورة السورية ريم عبد القادر هالل  ..الطريق 

 وكيف استطاعت تحقيق النجاح على الرغم من كل المعوقات : 
قد البشر ، و أوصلها إلى أكبر عدد من أشعر بأن هناك رسالة إنسانية أتمنى أن " 

تجربتي منذ  ، الذي شرحُت فيه /البصر والبصيرة / مؤلَّفي  كتبُت هذه التجربة في
 دُت مصابةً لِ لقد وُ  اليوم األول من طفولتي حتى حصولي على درجة الدكتوراه .

، وكان من المفترض أن يؤدي  جعلني ال أرى إال أطيافًا باهتة، بالتهاب في الشبكية 
، ، ولكن صممُت على اجتياز الطريق الصعب  استسالم أسرتيذلك إلى استسالمي و 

أخلد إلى الوحدة رغم أنني عانيُت في المدرسة من إزعاجات زمالئي التي جعلتني ب
لهن من المسؤولية ، إال وعلى الرغم من إهمال المعلمات ، وتنصُّ  ألكثر من عامين .

والقراءة ، وظلت تقرأ لي حتى مني الكتابة أخذا بيدي ، حيث كانت أمي تعلّ  أن والديَّ 
انتهائي من مرحلة الدبلوم ، أما أبي فقد ظل يعمل على تثقيفي حتى هذا اليوم الذي 

ما أحتاج . لني أهلي في أفضل المدارس ، ووفروا لي أدّرس فيه بالجامعة . لقد سجَّ 
وبين اآلخرين ،  اكتشفت أنه ليس هناك فرق بيني،  ومن خالل تجربتي في الحياة

وأذكر أنني فيه . كنت أرى أنني أتميز عن اإلنسان السوي بأمور قد ال تتوافر  بل
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كنت أتمنى أن أصبح مطربة ، وكانت والدتي تساعدني على حفظ األغاني ، وكان 
في مسابقة غنائية ، وُصنفُت مطربة ،  ، ونجحتُ  أخوالي يتقنون العزف ويساعدونني
مون يي فيلعلى الرغم من تبنّ ، االنسحاب  لتُ فضّ ، لكن بعد فترة من دخولي اإلذاعة 
لذي وجدُت فيه غناء آخر تجه إلى الشعر اُت أن أوهبي صوتي ، وذلك ألنني قرر 

  . يرضيني "
وتضيف متحدثة عن الشخص الذي اتخذته قدوة في الحياة ، وعن تجربتها    

 الشعرية : 
، حارب العاهة الذي بالنسبة لي ، فقد صحوُت على اسمه  طه حسين يشكل قدوة "

 وعندما انتهيتُ  وكافح وتجاوز بيئته ، ولذلك أتمنى أن أحقق جزءًا بسيطًا مما حققه .
، شعرُت بأن هناك خصوصية في هذه المجموعة ،  /افة العرّ  / من كتابة مجموعتي

مبنية على خصوصية تجربتي التي انطلقُت منها ، وشعرُت بأن هناك ضوءًا في 
ن ضوء تعمقي في الحياة ، واإلنسان ، وفي نفسي ، وشعرُت بأن ًا مدَّ داخلها ، مستمَ 
وقد خرجت هذه المجموعة بفضل  غي أن يتفجر ، وأال يبقى سجينًا .هذا الضوء ينب

الذي قرأها وعرضها على أدباء آخرين كي يعرف رأيهم ، ، األديب الكبير حنا مينه 
 .  " ر كتابة مقدمة لهذه المجموعةثم قرّ 

 حديثها عن العمل في الجامعة ، والحلم الذي تنوي تحقيقه :  وتختم ريم   
إن الطالب هم إخوتي وأبنائي ، فهم إذا كانوا يستمعون إلى األساتذة اآلخرين  "

غ بعقولهم وقلوبهم وأحالمهم . لقد كنُت أريد أن أتفرّ  يستمعون إليَّ بعقولهم ، فإنهم 
ول منظمة إنسانية ، وأن أكرس للعمل اإلنساني ، وأنشد تحقيق هذا الحلم ، ودخ

وجدُت أنه من الممكن تحقيق ذلك عن ،  حياتي لها . لكن حين لم ُيَتح لي ذلك
 .  " مكن أن تطير وأن تصل إلى اإلنسانطريق الكلمة التي ي
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 حوار مع  د. ريم هالل     
 أجراه محّمد الحرّ 

 7115/  1 /0تاريخ  ،  55591عدد ،  األردن -في جريدة الرأي  رَ شِ نُ 
 

؟ وكيف  هل ينطوي االسم على شيء ما بالنسبة لكِ  األول . اسم ديوانكِ ، افة العرّ  -
 ؟ تختارين أسماء أعمالكِ 

عنوان أي عمل لي يتوقف على ما يشغلني فيه بصورة أقول : إن اختياري  بدايةً    
ي ما تجمع شتاته . وهكذا فإنن لك من قصيدة ما أو سطر ما أو رؤياذ ، متميزة

على تشكيله عنوان القصيدة  افة لمجموعتي الشعرية األولى بناءً اخترُت عنوان العرّ 
التي امتلَكْت أهميتها الرئيسية بالنسبة إلّي ، فهي أول ما أعددُت بغرض النشر بعد 
كتابة تجريبية دامت عشر سنوات تقريبًا ، يضاف إلى ذلك أنها شكَلْت تكثيفًا 

افة هي رمز يتم كشفي ي مررُت بها عبر حياتي . والعرّ ة التلتجربتي الخاصة الحارّ 
له في نهاية القصيدة ، أما في بدايتها ، فهي المرأة التي حاوَلْت منذ طفولتي األولى 

أن تبّصرني بذلك النجم البعيد جدًا كي ، التي ظننُت أن ال شيء فيها سوى الفرح 
ن رؤيته ، أشارت إلّي بعد يالمس نوره شرفاتي ، وحين كان من البدهي أال أتمكن م

منحي زورقًا وسيفًا بضرورة االنطالق نحوه ، وحين تم وصولي بعد مروري بذلك 
: الصقيع والليل والشوك  الدرب الذي امتأل بما تنوع من المصاعب والمشاقّ 

وهناك نزعُت القناع مد سيفي ينتظران هناك ، افة وغواألفاعي ، إذا بي ألتقي العرّ 
على نفاذ  أنها لم تكن سوى أمي ، أمي التي لم تقتنع بناءً لي بّين عن وجه هذه ليت

إال أن أنطلق عبر طريق العلم والحياة ، وبالرغم من طيبتها الالمتناهية ، بصيرتها 
متجاوزة ما كان يفترض وضعي الخاص من عجزي عن مواكبة أقراني . وبذلك كان 

  انطالقنا معًا نحو الشجر .ينبغي أن أختم قصيدتي بأخذي بيد أمي الخضراء ، و 
ترى  ليس شاعرًا كما هي العادة . ا مينه ، وهوافة " الكاتب حنّ " العرّ  قدََّم لديوانكِ  -

 لماذا ؟ 
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كان ينبغي بحكم كونها تجربتي ، حين انتهيُت من كتابة مجموعتي المذكورة    
بما  ، والتصريح لي أن ُأْطِلع عليها أي أديب بغية إبداء رأيه حولها، الكتابية األولى 

 نفسي وحين كان األديب حنا مينه األقرب إلى ال ؟إذا كانت صالحة للنشر أم 
ذا ما كان قد  وأسرتي والذقيتي وحيي ، كان ينبغي أن أصطفيه من بين سواه . وا 

ه فيما إذا لم يصل ما كتبتُ ،  شيء من الحذر من أن يصاب بالحرج عملي مع مَ تسلَّ 
، فإنه ما لبث عقب قراءته األولى له أن اتَصَل بي هاتفيًا إلى درجة من النضج ، 

إعجابه ، لكنه لكي يتوثق من بمدى ، ليخبرني بصوته المحلق ال أدري إلى أين 
ريثما يعود إلى ، حملني على شيء من االنتظار ، ويتثبت من موضوعيته رأيه

، ولما الحظ  طلع على عملي سواه من األدباء ، الشعراء وغير الشعراءدمشق ، ويُ 
افتي أنه تشكل لديهم ما ماثل إحساسه الذي تشكل لديه ، أصر على أن يتبنى عرّ 

ما دامت األجناس ، غير آبه بما إذا كان روائيًا أم شاعرًا ، بالنشر والتقديم لها 
األدبية ال بد من أن تلتقي في النهاية ضمن نقطة واحدة ، هي نقطة التعبير عن 

ن، داخلنا وخارجنا  اختلَفْت األساليب والصيغ التي يتم من خاللها ذلك ما بين  وا 
  جنس وآخر .

لنيل درجة الماجستير التي كانت بعنوان " المنهج النقدي عند طه  في رسالتكِ  -
حول  عن ذلك ، ما هي وجهة نظركِ  ثيناحدّ  .عميد األدب العربي  انتقدتِ ، حسين " 

 اقشة حول هذا االنتقاد ؟هذا الموضوع ؟ وماذا كان رد فعل لجنة المن
الرغم من تشكيل طه حسين القدوة النَّيِّرة التي استضأُت بها عبر حياتي ،  على   

فإن هذا لم يكن ينبغي أن يحول بيني وبين دراستي له بصورة علمية متعقلة حين 
نني من خالل أعماله كيف ينبغي على تناولته في بحثي ، ذلك ألنه هو الذي لقّ 

ن في نفسه إزاءه من ، ناوله موضوعًا معينًا الباحث لدى ت أن يتجرد من كل ما تكوَّ
خضعه للتمحيص والتحليل كما يفعل الكيميائي عواطف وميول شخصية ، وأن يُ 

بمواده في المخابر . ال شك أن طه حسين هو الذي شكََّل فاتحة التيار الموضوعي 
بي ما تنوع من المناهج حين استقدم من العالم الغر ، في نقدنا العربي الحديث 

العلمية كمنهج الشك الديكارتي الذي قام على ضرورة التخلي عن األفكار المسبقة 
 الذي قام على عدّ  " لدى محاولة الوصول إلى الحقائق ، ومنهج " هيبوليت تين
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األدب ثمرة حتمية ال بد من ظهورها بفعل ما يتصل بها من ظروف بيئية وزمانية 
األدب أيضًا ثمرة ناجمة عما  سانت بوف " الذي قام على عدّ وعرقية ، ومنهج " 

ه على طه حسين هو ب وظروفه الشخصية . لكن ما أخذتُ يتصل بها من حياة األدي
أنه باإلضافة إلى ما عنى تركيزه على هذه المناهج من االهتمام بما يحيط باألدب 

بي القديم ، وما على حساب جوهره ، فإنه اقتصر في تطبيقه لها على األدب العر 
من إلغاء أدب  -على سبيل المثال  -يه هذا األمر من خالل منهج الشك أدى إل

العصر الجاهلي بأكمله شعرًا ونثرًا . أما بالنسبة إلى األدب الغربي الذي كان ينبغي 
أن يتساوى مع السابق الذكر ضمن ذلك التيار الموضوعي ، فإن طه حسين سرعان 

مصرحًا من جانب بعدم رغبته في تطبيق المناهج ، تجاهه ما حول موقفه النقدي 
الثالثة تلك عليه ، ومخرجًا له من جانب آخر مناهج مغايرة قد كان من شأنها أن 

ما اتسع من إعجابه بكل  بهتُبِرز ذلك الجوهر األدبي كالمنهج الذاتي الذي أبدى 
األعمال عن  هأن يبعد هذ بهعمل من هذا األدب ، والنقد النمطي الذي حاول 

ويمنحها الصفة اإلنسانية التي جعلت منها مالئمة لكل زمان  ظروفها المحيطة بها ،
قدرتها  أيضاً ومكان ، متغافاًل بذلك عن وفرة األعمال العربية القديمة التي امتلكت 

على االمتداد ، واستمرار تأثيرها في أذواقنا وعقولنا . أما بالنسبة إلى ردة الفعل التي 
تسَمْت بالسلبية والحدة فقد ا، ت لدى أعضاء لجنة الحكم إزاء ما قدمُت تشكل

من أن يتقبلوا تعرض ، إذ لم يتمكنوا بالرغم مما قدمُت من براهين منطقية  ،الشديدة
ناقدة شابة لعميد األدب العربي بحسب رأيهم ، فمنحوني في نهاية المناقشة تقدير 

  ا عادة إال ألدنى الطالب مستوًى .منحاللذين لم يُ ، جيد وعالمة السبعين 
أم ؟ هو إعجابًا بنقده ، لنقد طه حسين لرسالة الماجستير موضوعًا  هل اختياركِ  -

 ؟ ألنه مثٌل أو قدوة بالنسبة لكِ 
ال أستطيع أن أرّجح أحد االحتمالين على اآلخر ، فاالثنان امتلكا دوريهما    

لفين . إن طه حسين حين شكََّل القدوة التي الهامين ، وأبيا إال أن يظهرا متكاملين متآ
لم يكن ذلك إال بناء على ، ال أزال أسترشد بها منذ طفولتي حتى وقتنا الحاضر 

التي ال بد من أن تبعث ، تمكنه من أن يحقق ذاته وفق تلك الصورة المتميزة النادرة 
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عجاب سواي  النقد واألدب، ضمن ما اختلف من المجاالت :  على إعجابي وا 
  والترجمة والدراسات التاريخية والسياسية واإلصالح االجتماعي .

الشعر حالة بوح  للشعر دون جنس أدبي آخر ؟ هل يمثل لكِ  لماذا جاء اختياركِ  -
 للذات عن الذات ؟

 هو اتسام األولى، أقول : إن الفارق بين القدرة اإللهية والقدرة البشرية  دائماً    
مكان طَ  ما اختلف من المجاالت ، على نقيض الثانية التي تحددها رقها بالشمول ، وا 

اإلرادة اإللهية غالبًا لدى كل إنسان في نقطة واحدة معينة منه ، قد تتجلى في الشعر 
أو في غير الشعر ، في األدب أو في غير األدب . أما بالنسبة إلّي ، فربما اختار 

من المفترض بحكم تجربتي الخاصة لي اهلل تلقائيًا هذا الشعر دون سواه ، وربما كان 
بصورة ، إليجادي فيه من المتسع للتعبير عن رهافة مشاعري ، أن أتجه حتمًا إليه 

تفوق ما في األجناس األدبية األخرى التي أرى أصحابها ينهمكون في خلق ما تنوع 
  من عناصرها ، وذلك من َحَدٍث وَسْرٍد ومونولوج وحوار .

ألم  " البصر والبصيرة " .. عنوانلها  ية ، وقد اخترتِ الشخص مذكراتكِ  أنجزتِ  -
 رؤية خاصة حولها ؟ هذه المذكرات في وقت مبكر ؟ أم لكِ  تأتِ 
شعرُت بأن دائرة كبيرة من تجربتي ، لحظة حصولي على درجة الدكتوراه في    

بعدما وضعُت نقطتها األولى في أثناء خطوتي األولى ، الحياتية قد اكتمل رسمها 
دربي ، وحين كنُت أرغُب في أن أجعل من تجربتي هذه رسالة مضيئة أبثها  على

ارتأيُت أن أسرع في إخراجها لهم ، وكشف الحجب عن ، بين أكبر عدد من البشر 
  حقيقتها حذرًا من أن يخونني الدهر ، ويسلبني من دنياي قبل أن أحقق هدفي .

 ؟ املين مع اللغة في نصوصكِ فكيف تتع .. هناك تكثيف شديد لّلغة في قصائدكِ  -
كما ذكر ، نعم إن كثيرًا من قصائدي ال يتجاوز عدد سطورها عدد أيام األسبوع    

أحدهم ، أو ربما أقل ، لكن هذا ال يشكل وفق رأيي استجابة لما يتطلب عصرنا 
الحديث من سرعة وآلية في الكتابة والتلقي ، إنما انعكاس لكثير من لحظات الحياة 

اتها التي إن قصر زمانها ، فإنها تحمل من الصور الحياتية المكثفة ما أو لحيظ
  . والتأمل العميق في آفاقها، يجعلها تستحق الوقوف عندها 

 ؟ هل هناك توظيف للبعد الزماني والمكاني في كتاباتكِ  -
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ما دام الزمان والمكان يشكالن عنصرين من عناصر الحياة التي .. بالتأكيد    
في كتاباتي . لكنني بالمقابل ال أعمد إلى حصرهما ضمن  ُأْدِخلها مجتمعةً أحاول أن 

حدودهما الخاصة الضيقة ، إنما أجعل منهما رمزين لكثير من األزمنة واألمكنة التي 
  قد تلتقي معهما ضمن وحدة التجارب اإلنسانية .

؟ ين كيلرع طه حسين والبردوني وهيلم تسيرين في طريق متوازٍ  هل تشعرين بأنكِ  -
 األدبي ؟ بأحدهم في مشواركِ  وهل تأثرتِ 

كل واحد من هؤالء الذين ذكرَتهم ، وكل واحد من عظماء العالم اآلخرين إن    
، استطاعوا أن يتجاوزوا عاهاتهم ، ويحققوا وجودهم المضيء في هذه الحياة  الذين

 ق .وفقًا لما حقَّ  كان له تأثيره في روحي وعقلي بصورة تفاوتت نسبتها اتساعًا وعمقاً 
أن أواكبهم تمامًا ، وأوازي بصورة  أنه كان عليَّ  -من جانب آخر -لكن هذا لم يعِن 
طاهم ، بل أن أقتصر على جعلي منهم منطلقًا إيجابيًا ، ثم طاي وخُ حرفية ما بين خُ 

  بي لئال أشكل نسخة مكررة عن أحدهم . ةالخاص ةأتخذ طريقي المستقل
على وتيرات  جاءت كل قصائدكِ ، " كل آفاقي ألغنياتِك "  الثاني في ديوانكِ  -

 كل ذلك ؟ مَ لِ  االنكسارات العديدة .و الشجن و  ثالث : الحزن
أعمالي األدبية طابع الذي يسودني بأسري ، ويسود من ثم إن الحزن يشكل ال   

كلها، وليس واحدًا بعينه ، ألن هذا ما اقتضته تجربتي الحياتية الخاصة التي كان 
من البدهي أن تمتلئ في كل مرحلة من مراحلها بما تنوع من العثرات واآلالم بغية 

ثباتتخطّ  ، هذا ما اقتضته بصورة عامة الحياة. كما أن  اإلرادة اإلنسانية ي عاهتي وا 
التي إن تخللتها األفراح ، فإن الحزن واأللم يشكالن طابعها الطاغي أيضًا ، إن لم 

. وفي النهاية أقول : إنني موت ياتها المحكومة دائمًا باليكن في أثنائها ، ففي نها
                  .  في غالب األحيان وقود أدبي ما دام يشكل، لست حزينة ألن الحزن يمألني 

النقدي عن  األول والثاني عن وزارة الثقافة السورية ، وصدر كتابكِ  در ديوانكِ ص -
معارض الكتاب بالعواصم في  جد أعمالكِ ومع ذلك فال تتوا اتحاد الكتاب العرب .

 لماذا ؟ المختلفة ..
ال أستطيع أن ُأدلي بأي قول حاسم حول هذا األمر ، فهو يتعلق بالمؤسستين    

  ذاتيهما ، وبكيفية قيامهما بعملية التوزيع .
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، هل ستصدر أيضًا عن وزارة الثقافة السورية ؟  التي بين يديكِ  مخطوطاتكِ  -
 كل هذا التراكم ؟ مَ ر تباعًا ؟ لِ ولماذا لم تصد

هنا تذكِّرني بعبارة قالها الفنان المرموق " عاصي الرحباني " ، فحين ُسِئل ذات    
تي يلحنها بالرغم مما تكلفه يوم عن سبب قيامه باإلعادات العديدة لتسجيل األغنية ال

نا اليوم أجيب نقود كثيرة ؟ أجاب باختصار : أنا أقدم أغنية إلى التاريخ . وها أمن 
بأنني أكتب كثيرًا ، لكنني أتأنى كثيرًا في تشذيب عملي وتنقيحه قبل إخراجه إلى 

الجهة التي يمكنني  الحًا لتقديمه إلى التاريخ . أماالناس حذرًا من أال يبدو ص
 االستعانة بها لنشر مخطوطاتي ، فهذا ما أؤجل اإلجابة عنه إلى حينه .  

لموضوع الذي نلِت عنه لحديث حول الشعر الجاهلي " كان ا" حركة النقد العربي ا -
للشعر الجاهلي ؟ وهل ترين أنه استوفى حقه من النقد ؟ أم  لماذا اختياركِ  الدكتوراه .

 أنه قد نال منه ؟
 بفعل، أهمية متميزة  عامةٍ بلقد اكتسب الشعر الجاهلي بالنسبة إلى األدب العربي    

هذا األدب ، أو ما يماثل مرحلة الطفولة التي تنطلق  تشكيله الجذر الذي انطلق منه
منها عادة حياة اإلنسان بأكملها . لكن بالرغم من ذلك لم يحَظ هذا الشعر عبر 

من شأنها أن تسبر تاريخنا النقدي الطويل بالدراسات الكافية العميقة التي كان 
ه وتدوينه ، وبالشك وربما عاد هذا إلى انشغال القدماء بجمع ، ، وتوضح ثراءهأغواره

في صحة بعضه وتمييز صحيحه من موضوعه ، وكذلك إلى قيام النقد العربي 
اللذين ليس من شأنهما أن يحققا التعمق ، القديم غالبًا على المنهجين الذاتي واللغوي 

تنبه النقاد العرب المحدثون إلى ، المطلوب . ويبدو أنه منذ منتصف القرن العشرين 
ما استحوذوا عليه من  بفعلأخذوا يعيدون قراءة الشعر الجاهلي هذه القضية ، ف

محاولين إيفاءه حقه ، والتعويض عن تقصير ربما حدث إزاءه خالل ، مناهج غربية 
القرون الماضية . وبذلك استقر بحثي على محاولة استقطاب ما تنوع من هذه 

ب الشعر الجاهلي أن أبرز ما تنوع من جوان بهاالجهود النقدية ، فلعلي أستطيع 
 اكتشافها .  نفسية والفلسفية والفنية التي تماألسطورية واالجتماعية وال

بذلك ؟ وهل استطاعت المرأة أن تعبر عن  فما رأيكِ  ..يقال إن الشعر رجل  -
 نفسها من خالل الشعر ؟
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أن يتمكن من تحقيق ذاته إذا ما  ، لهكان رجاًل أم امرأة أإن أي إنسان سواء    
ولوال ذلك َلَما تمكَنْت  .نحو توظيف قدراته الظاهرة والكامنة التي حباه بها اهلل سعى 

، األسماء النسائية العديدة من الظهور على ساحة شعرنا العربي عبر تاريخه الطويل 
دة بنت الوالّ  -ليلى األخيلية  -منذ الجاهلية حتى عصرنا الحاضر : الخنساء 

سعاد  -ان غادة السمّ  –فدوى طوقان  -زيادة  مي -رابعة العدوية  -المستكفي 
ذا ما أخَّرُت ذكر نازك المالئكة ه -الصباح  إلى هذه اللحظة ، فلكي ند هارون . وا 

أتفرغ للتذكير بما كان لها من دور حيوي إلى جانب السياب في التأسيس لشعرنا 
 العربي الحديث . 

 ريم هالل ؟ع لدى الشاعرة داع .. فما هي طقوس اإلبدالكل مبدع طقوس في اإلب -
قد تبدو ل ، بأن طقوسي التي ترافق إبداعي قد أستطيع اإلجابة عن هذا السؤا   

داخلية أكثر منها ظاهرية ، فأنا أتلقى من الواقع المحيط بي ما تنوع من العناصر 
وفي داخلي ال أدري ماذا يحدث من عمليات معقدة وتخمرات قد تسهم في ،  األولية

هذه العناصر تجربتي الشعرية . أما بالنسبة إلى ظهور قصيدتي التي  إدخال بعض
ب األحيان ، وقد يحدث في أي تكون قد تشكلت ، فإنه يبدو لي مفاجئًا في أغل

لبيت أو خارج ، الصباح أو المساء ، الصيف أو الشتاء ، وفي أي مكان ، ازمان
 نهما من أنحاء . مالبيت ، وما يتفرع 

حول مصطلح الحداثة في الشعر ، وحاول البعض تقسيم األدب اختلفت اآلراء  -
 حول هذين الموضوعين ؟  فما رأيكِ  .إلى شعر نسائي وذكوري 

ك قد يتطلب الكثير من التوقف عنده ، ومع ذل، الموضوع األول متسع وعميق    
بأن الحداثة لم تقتصر على عصرنا الحديث ، بل أستطيع اإلجابة عنه باختصار ، 

ظهورها عبر تاريخنا بحكم ما كانت تفرض كل مرحلة جديدة من تجاوز التي  رَ كرَّ تَ 
سبقتها . لكن ال بد من القول بشأن حداثتنا الحاضرة ، وبالتحديد الشعرية منها : إنه 

ة ، فإنها لم تصل بعد في رأيي إلى الدرج رغم من مرور ستة عقود على ظهورهابال
ربما بفعل استمرار شاعرنا الحديث في الحيرة ما ذلك الكافية من النضج واالستواء ، 
أن يظل مقتديًا بها وكأنها تعنيه ، وحداثته ضرورة في بين الحداثة الغربية التي يرى 

هو التي ينبغي أن تنشأ بصورة تلقائية من تجربته التي يعيشها . أما بشأن الموضوع 
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الفارق الحيوي  بفعل، كوري الثاني ، فيجدر بنا االعتقاد بوجود األدبين النسائي والذ
الواضح بين الجنسين ، وحتمية انعكاسه على األدب مثلما ينعكس أي أمر داخلي أو 

ح في هذه األيام على خارجي متعلق باألديب . لكنني أتساءل دائمًا : لماذا اإللحا
ما تنوع من األسس األخرى وفقًا لوقد كان باإلمكان أن ينقسم األدب ؟  هذا التقسيم

كلٍّ من من ي تحكمه : البيئة والعصر والعرق والمجتمع والدين ، وما يتفرع الت
 من حيثجزئيات . وبذلك أنتهي إلى أننا أمام خيارين : فإما أن نتعامل مع األدب 

ما أن نتعامل معه بغّض  النظر  ارتباطه بكل تلك األسس المذكورة دون استثناء ، وا 
نية التي توحد نابعًا من الفطرة اإلنسا، قبل كل شيء َعدِّه أدبًا إنسانيًا ، وبعنها كلها 

 هم . تبايناتما بين البشر على 
 بعيدة عن الساحة األدبية العربية ؟ لماذا أنتِ  -

أكبر عدد أنتم تتحدثون عن االنتشار األفقي الذي تقصدون به وصول المبدع إلى    
تشار العمودي الذي أقصد به هو االن، ، وما أراه أنا مهمًا بالدرجة األولى  من البشر

تأثير المبدع اإليجابي ولو في نفس واحدة حتى أعمق أعماقها . كم أتمنى أن أكون 
والسيما ، قد حققُت شيئًا من هذا األمر الثاني في نفوس الذين التقيتهم عبر حياتي 

أنه من الممكن أن يشكل المنطلق األكثر سالمة إلى األمر األول ، إلى امتدادي 
 يري العميق ألشمل به كل أبناء األرض ولو بعد عصور من حياتي .بتأث

 
 عميدة األدب السوري 

 ل - م
 7115/  1/  25تاريخ ،  3771عدد ، ت في جريدة الشرق األوسط رَ شِ نُ 

 
، "ريم هالل " إلى ظاهرة سورية اسمها ، هني قارئ كريم عبر البريد اإللكتروني نبَّ    

الها البصيرة ، وهي تكتب الشعر والنقد ، وتدّرس في فقدت البصر ، فلعلعت في خي
 ر بعميد األدب المصري طه حسين .ذكِّ الجامعة في خطوات تُ 

المنهج النقدي عند طه   "وقد كانت رسالة الماجستير لعميدة األدب السوري عن    
 زميلنا النابه الدكتور فؤاد المرعي . -كما علمُت الحقًا  -" ، وأشرف عليها  حسين
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لكل أخضر ينبت في قلب الصخر ، تثنائيًا ون إعجابًا اسوألني من الذين يكنّ    
ب فقد طلبُت من الوطن كتُ  ؛ويقاوم كل موجبات الجفاف ليثمر ويتحدى ويعطي 

عميدة األدب السوري دون أن أخفي على القارئ الذي نبهني إلى جمال هذه الزهرة 
نأت وال ، طان تزداد تجذرًا في القلوب غصة تصيبنا كلما أدركنا أن األو  ،الساحلية 

المحبين العاديين الذين تقصدهم فيروز بأغنيتها ، وهم يغيرها النأي الذي طالما غيَّر 
 غير العشاق الذين تزيدهم المسافات واألزمنة شوقًا على شوق .

وال أعرف إن كان التلفزيون السوري قد قّدم ريم هالل بما يليق بها ، وفي حدود    
فالفضائيات ليست ، يصلنا لم نشاهد شيئًا في الفضائية السورية ، ولم نستغرب ما 

التي ، بقدر ما هي مجموعة من األقنعة االصطناعية ، العالم  عيون الوطن على
 تخفي أكثر مما تُقدِّم وتكشف .

، قد احتفت بعميدة األدب السوري، ة وقد الحظُت أن سورية برموزها الثقافية الجادّ    
م له الروائي حنا مينه مقدمة تفيض عذوبة ، حاول أن قدّ  " العّرافة "وانها األول فدي

يقول فيها إنه يكتب عن ريم هالل بما ستكون ، وهذا يعني أنه يجب عليك أال تتوقع 
الكثير من بداياتها ، ولم يكن حنا مينه بحاجة إلى هذا التحرز ، لكن الروائي الذي 

رز رغم ما بين الفنين من صالت القربى ، فشعرية يكتب عن الشعر البد أن يتح
مرضعة ، الرواية الحديثة تقّرب الضفتين إلى أقصى ما تسمح به المخيلة الخصبة 

 الشعر وأم الرواية .
كان في ، ويدق األرض لتشرق الشمس ، والشك أن الخياط الذي يتحدى العجز    

عن ريم هالل تلك وهو يكتب ،  "الشمس في يوم غائم  "ذهن صاحب رواية 
الروح التي تنساب نسغًا في الكلمات تعطي  ":  األسطر الحافلة بالحفاوة والمحبة

للكلمات أن تقول ذاتها مشفقة حدبة ، كأنما تطل على الدنيا في شيء من وجل أشبه 
 . "في خفرها بالشمس التي تبزغ على استحياء في يوم غائم من أيام الشتاء 

، فهو من النوع الذي يغريك بالكتابة  حتاج إلى مجامالتوشعر ريم هالل ال ي   
ن لم تكن خلفه أسطورة إنسانية من االنتصار على  عنه ، وتقديمه للناس حتى وا 
العجز ، فأين تجد في شعر هذه األيام تلك اللمسات البارعة األصيلة لشاعرة تقلقها 



 61 

تعلمت منه ، بحري األشياء برشاقة نورس  أسئلة الوجود والعدم ؟ فتذهب إلى أّس 
 األمواج أناقة مغازلة الشواطئ واالنتحار حبًا على رمالها :
 ألن العصافير تنفض قبلنا الكرى

 وتحتسي دوننا خمرة الفجر
 تهمس أنها األكثر نقاءً 

 إلى السرّ  األعمق لهفةً 
 وأنها التائقة إلى األزل

 . حين كان اهلل والبحر وحيدين
تندغم عند ريم هالل بشهوة وألم الوالدات ، ساجية وهذه العودة إلى السكينة ال   

الصعبة ، فقد تعلمت من تجربة مواجهة ظالم األبدية أن الورود ال تأتي إال من جرح 
 ، وأننا قادرون إذا تحلينا باإلرادة على تحويل الجراح إلى واحات : األرض

 كلما تسلل إلّي جرحٌ 
 قت عريشة ياسمينتفتَّ 

 فيا جراحي تكاثري
 نيتلوَّ 

 لعلي أنَلمُّ واحةً 
 لعلي أصعد نجمة

ال في النفوس التي تعيش سالمها ينبت إ، ال وهذا التفاؤل والتعالي فوق الجراح    
وتدرك عمق وحدة الكون ، فالتأمل بالبصيرة أنتج منذ بشار والمعري  الداخلي ،

وملتون شعرًا أعمق من ذاك الذي نتج عن تأمل البصر ، وأجمل ما في عميدة 
ألدب السوري تلك البساطة اإلدراكية لمسائل الوجود المعقدة ، فهي تقول لك ما ا

تظن أنك تعرفه ، وتلك البالغة التي قال عنها القدماء إنها إذا طرقت أذن الجاهل 
 ظن أنه يتقنها .

واألمثلة على انشغاالت ريم هالل بوحدة الوجود ، وتقبلها لحقائقها ببساطة الماء    
 ة ومنها : وعذوبته كثير 

 أمس اصطليتُ 
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 اليوم اخضررتُ 
 وغدًا سأصبح ثلجاً 
 لحرائق ما بعد غد

سنؤجل إلى الغد الحديث عن عبد القادر هالل والد هذه ، ومن األمس إلى اليوم    
إن ريم  : " " كل آفاقي ألغنياتكِ  "الذي قال عنها في مقدمة ديوانها الثاني ، الشاعرة 

، وصدق ذلك الوالد العظيم.  "يلة ما زلنا ننشدها معًا وتجربة حياتها تمثل قصيدة طو 
فمن يفقد نعمة البصر يتحول إلى مستطيع بغيره كما قال طه حسين . وكم بين هذا 
نكار  الغير من أساطير حقيقية تسعى على قدمين ، وتقدم أروع األمثلة في العطاء وا 

 الذات من أجل أن تسطع شمس الموهبة .
 

 قة ى اإلعاحكايات تتحدّ 
 ل  –م 

 7115/  7/  5تاريخ ،  3775عدد ، في جريدة الشرق األوسط  ترَ شِ نُ 
 

 تقول ريم هالل في إحدى قصائدها :    
 كان بجانبي عينان

 في وبائي ...لِ تضيئان أَ 
البيت وسياج الحديقة والحامي من نكبات الدهر للمبصرين ، فما بالك واألب سور    

 بمن فقدت بصرها في مهدها ؟ 
من هذا النوع النادر مسألة نادرة ة والشك برغم إعاقتها ، فوجود أب إنها محظوظ   

 .فرحه السري والعلني بإنجازات ابنته ، وأحلى ما في شخصية والد ريم  الحدوث .
عليهم بعد قراءة ما خطه يراع عبد  ، وحقَّ  "كل فتاة بأبيها معجبة "  فقديمًا قالوا :

وكل أب بفتاته  ": دب السوري ريم هالل أن يضيفوا ألالقادر هالل والد عميدة ا
 .  "مفتون 

قصيدة حقيقية ،  " كل آفاقي ألغنياتكِ "  إن المقدمة التي كتبها الوالد لديوان ابنته   
تحكي عن مسيرة صعبة ال لتستذرف الدمع ، إنما لتشجع على النهوض بأعباء 
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ا ، وهي رعاية المعوقين جليلة، ولتلفت النظر إلى مهمة مهملة في بعض أقطارن
 والعناية بهم وبمواهبهم ، فما كل معوق أو معوقة يعثران على أب كوالد ريم . 

مع ريم وعلى مدى تلك " يقول عبد القادر هالل عن تلك التجربة التي خاضها :    
سواء عند اإلحساس ، التجربة عرفُت وخز الدمع وهو يجف على صفحة الوجه 

العميق ، أو عند تلقي مكافآت الحياة على الجهاد معها وفي بالبؤس بغوره األسود 
يبدأ واحدها حيث ينتهي به من آمال تتمادى تمادي اآلفاق تنا سبيلها ، وما أمدّ 

 .  "سابقه
ن لمدارسنا ، فقد بصيرة ، نقده المبطَّ البصر بالتي عوضت وال يخفي والد الشاعرة    

رستها يِضعَن ش ، والمعلمات في مدتعلمت ريم في جو فيه بعض السخرية والتحر 
االنشغال باآلخرين  ، وأعباء المهنة ، األمر الذي جعل وقود في زحام لقمة العيش

غير العائلة المكونة من األم ، واألب الذي كان  وهكذا لم تبقَ  معظمهن ،ينفد عند 
يعرف أنه يخوض معركة صعبة في مجتمع غير مؤهل لرعاية المعوقين ، فيقول هو 

كان ذلك كله يتم في المعة : " مسيرته مع الطفلة الضريرة التي استوت شاعرة  عن
بيئة لم تعّد نفسها للتعامل مع حالة كهذه ، لقد كانت ريادة في طبيعة شائكة قلما 

 .أو ارتسم على أرضها أثر يهدي " اختطتها قدم سابقة ، 
ا إلى تقصير عربي شامل إن عبارة من هذا النوع الحارق المحرق ُيفتَرض أن تنبهن   

نكار الذاتفي رعاية المعوقين ، وهو مجال يحتاج إلى الكثير  ، من األريحية والنبل وا 
في هذا المجال وبعد والد ريم هالل وأمثاله وهم قلة ، تقديرًا  ويشهد اهلل أني أكنُّ 

 ليس لما قام به في الفضاء ، إنما لما يفعله على، خاصًا لألمير سلطان بن سلمان 
األرض ، فدوره في تنشيط جمعيات رعاية المعوقين في السعودية والعالم العربي يكاد 

 يكون الواحة شبه الوحيدة في صحراء مترامية األطراف من اإلهمال .
ال بد أن نالحظ من مقدمة ، وما دمنا في سيرة الجمعيات التي ترعى المعوقين    

أريحية ريم ، فقد قامت رغم حاجتها إشارته إلى ، عبد القادر هالل لديوان ابنته 
بالتبرع بمكافأة تفوقها الجامعي لجمعية ترعى األطفال المعوقين ، وهو يشير أيضًا 
إلى أمانتها العلمية ، فقد امتنعت ذات يوم عن كتابة جواب سؤال في قاعة 
االمتحانات ألنها سمعت اإلجابة من حديث هامس حولها ، والذين يفقدون البصر 
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نظرًا النتقال قوة الحاسة ، أكثر من غيرهم بمراحل كما هو معروف يسمعون 
أما عن اإلرادة ، فإن الوالد المفتون بفتاته يحكي لنا  .البصرية إلى الحواس األخرى 

عن تمكنها من تعلم الضرب على اآللة الكاتبة في ثالثة أيام ، ويقدم مثااًل آخر على 
ب الالذقية حيث كلية اآلداب في جامعة إرادتها ، فقد استطاعت أن تعود من جنو 

تشرين إلى شمالها حيث منزلهم في زقاق سوق الصباغين بالالذقية القديمة ، وفي 
أزقة ومطبات وحفرًا ، ووصلت ازت ، بعد أن تخلت عنها رفيقتها ، سبيل ذلك اجت

 إلى مكان لم تكن قبلها تعود إليه إال مع دليلة أو دليل .  
ل في محيط يعادي اإلعاقة ، فأثناء مناقشة رسالتها للماجستير لقد نبغت ريم هال   

انتهرها أحد المناقشين ألنها انتقدت منهج عميد األدب المصري ، عن طه حسين 
ت في الليسانس ، تفوقت وحين كان .النقدي ، وتأثرت درجتها من جراء ذلك الموقف 

ها أي طالب في قسم ع سنوات ، وحصلت على معدالت لم يسبقها إليعلى مدار أرب
رغم ذلك جاء من يقف في وجه تعيينها معيدة في ب، و  الالذقّيةاللغة العربية بجامعة 

القسم الذي تخرجت منه ، ولم تتم تسوية تلك القضية إال بعد معركة اجتماعية حامية 
انضم فيها اإلعالم إلى األب الذي رعى مواهب ابنته المعوقة ، وأوصلها ، الوطيس 
 لى حيث هي شاعرة وأستاذة جامعية ملء السمع والفؤاد .مزهوًا إ

هذه الحكايات المبعثرة من سيرة تفوق الشاعرة السورية ريم هالل ،  وقد قرأتُ    
ليوفر لفلذة كبده التي فقدت ، وعيني دائمًا على األب الذي حفر بأظافره الصخر 

تحول إلى عاهة يضيق بداًل من أن ت، بصرها موقعًا تحس فيه بإنسانيتها وكرامتها 
فر لها االتي ال يتو ، بها اآلخرون كما يحصل في عشرات ومئات حاالت اإلعاقة 

ذلك األب المضحي ، وال المناخ العائلي الحنون الذي ضحت فيه األم أيضًا بصمت 
، فهم قلة مثاليات ، أما اآلباء المثاليون . لقد سمعنا كثيرًا عن األمهات ال ونكران

لضوء لمن الرجال ، ومن قلة القلة هذا األب االستثنائي الذي منح ا نظرًا ألنانية
ن بهما تبصر وتقرأ ، وترتقي في مدارج الثقافة والعلوم ان اللتا، وصار لها العينفقدته

 والفنون .
ن معاصرتان ، األول بإنكار عبد القادر هالل وريم هالل أسطورتان سوريتا   

وهما بما أنجزا حتى اآلن قوة مثلى هي الشعر ذاته، ، والثانية بتحدي اإلعاقة ، الذات
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فهل الشعر إال مقارعة المستحيل ؟ ومساعدة الزهور لتنبت ، في قلب الصخر 
 وتعطر الكون متحدية القوانين الصماء ، ومثبطات الجفاف والملوحة .   ، والبحر 

    
 .. والصباحات الرمادية في كل مكان" اسمي واألرض  "

 هالل .. ومشروع العبق الشعري المصنوع من قمر الدكتورة ريم
 محمد الراشداإلعالمّي 

 57/7115/ 0، تاريخ 51379 ، عددحلب  -الجماهيرت في جريدة رَ شِ نُ 
 

حيث تقيم طيور النورس أعراسًا ، هنالك .. على الشاطئ المتوسطي الضاحك    
البحر مئات  وتوّلد أمواج، وتلتحف األرض بالمروج الدائمة بالضياء ، للحب 
في حين تعزف الطبيعة الغّناء سمفونية الوجود التي انطلقت منذ آالف ، اللغات

محققة تزاوجًا أزليًا بين البحر والجبل .. في هذه الربوع ، السنين في ربوع أوغاريت 
آلداب والفنون طريقها إلى تأخذ ورود ا، المرصعة بالخصب والعطاء والجمال 

 .. الحياة
واألخصائية في ، ة ريم هالل أستاذة النقد الحديث في جامعة الالذقيّ والدكتورة    

م نفسها اليوم بصورة تقدّ ، األدب الجاهلي حسب أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه 
اسمي لمجموعتها الشعرية : "  سمفونية جديدة .. أو هكذا يلوح لي بعد قراءتي

والحدود عبر اندياحها الريان  إنها تحاول تجاوز كل المدارس والقوالب.  "واألرض 
أنها تبحث عن أبجدية خاصة بها .. ومن ،  حتى ليكاد يخيل إليّ ، مع الكلمات 

يدري لعلها شعرت بضرب من الغيرة من أهل موطنها القدماء .. أولئك األوغاريتيون 
 العظماء الذين صنعوا أبجدية أبدية لإلنسانية جمعاء .

فنجدها تقول في ،  "اسمي واألرض  " نها المزهرولنبدأ من حيث انتهت في شريا   
 الفقرة الحادية والسبعين من اسمها واألرض :
 عصفوراً  حين كنتُ 

 زرعُت وردة في الشمس
 المدى وحين رمانيَ 
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 وجدُت أني نسيُتها
 الُمَثلَّج ناديُت في ليليَ 
 المبلل احتميُت بمعطفيَ 
 ختلسثم صرُت أ

 من كل فجر خصلة
 .. واآلن
 يدعن اآلنَ 

 فأنا ذاهبةٌ 
 خميلتي يَ ألقِ 

فماذا عن بدايات المشوار مع الدكتورة ريم وحكاية  هكذا كان مسك الختام ..   
فنعثر ، األرض التي ال تموت ؟ إذا ما عدنا القهقرى مع صفحات المجموعة وفقراتها 

تكاد ال تقل عن طبقات الذاكرة التاريخية ألي ، أول ما نعثر على ذاكرة خصبة 
لذا نجد ريم أبدًا تطل الورود من أكمامها .. إنها تبحر غوصًا . الشعوب شعب من 

ن بقوس قزح حينًا وبغيوم من السحاب حينًا آخر .. بيد أن ماضيها في ماضيها الملوَّ 
مرح كرفة عصفور .. ، حنون كتغريد البالبل ، العتيد أبدًا في ذاكرتها شفيف كالماء 

ذا المصطلح يصلح للتعبير عن عوالم ريم هالل إذا كان مثل ه، إال أن مرحه حزين 
ونجومها وأقمارها .. لذا ترسل كلماتها أبدًا كندى الصباح الريان عبر خيوط شمس 

حالمة كفردوس ، األضاحي المرصعة بالضياء .. لذا نراها حنونة كحمامة األيك 
، ي عبس مولود .. وهذا ما نتلمسه من الفقرة األولى التي تكاد تتزاوج مع رمال بن

 وواحات كل قبائل األمس البعيد :
 أطفأُت مصابيح خيامهم
 سقيُتهم أغنية النعاس
 فككُت أزرار طيني

 : يُت في ثوب رندتخفّ 
 فأنا قبائلي ..
 هنالك بيتي
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 هنالك بيتي .. وعلوتُ 
وهذا ما نستشفه ، يكاد ال يفارقها ، الحلم الممزوج بأثواب الفرح وخيوط المأساة    

 التالية في الديوان :من الِفَقر 
 كانت تلمني في الموج

 من الصخر أرجوحتي تستلُّ 
 ترسم لي حلمًا من كروم

 ودون أن ينبح ليل
 غافيةً  انَزَوتْ 

 ضعتُ 
 بردتُ 

 صليُت حتى التكسر
 الشراع ... ثم جعلُت نزيفيَ 

تكاد تكون كلها مستقاة من صفحات الطفولة ، مفردات ريم وأدواتها الكتابية    
السوداء المتمازجة مع كل األلوان .. إنها منساقة أبدًا خلف حلمها الطفولي البيضاء 

لتولد ، الذي ال تريده أن ينساب من بين أصابع عمرها الزمني .. تريده حيًا ال يموت 
وتنسج منه ألف لوحة ولوحة .. من ثلج الصباح إلى ازرقاق ، منه ألف أغنية وأغنية 

تفاصيل ريش الحمام .. لذا ال يكون صباح ريم  البحر والسماء وعطر البنفسج وكل
مع أشجارها وينابيعها الحالمة بالبوح ، إال عبر اخضرار الغابات العذراء ، جمياًل 

، األبدي لربيع ال ينتهي .. ومن أجل هذا تترنم الشاعرة بقانون الحب ونظمه الكونية 
تحب اهلل واإلنسان إنها  ال بقانون شرائع الغاب التي تسيطر على العالم كله ..

والعالم .. لذا تغتسل أبدًا بشذى األصباح النشوانة السكرى عبر الحقول المشبعة 
 ولنقرأ معًا استهالل الفقرة السادسة :. بالضياء 

 .. أمي
 ! إلى اآلن نائمة ؟

 انهضي
 قهوتها المروج تعدُّ 
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 ... الشمس ترمي لحافها
وسيبقى في ، ال زال ساخنًا أمها ،  الساخن الذي كانت تطلبه منبيد أن حليبها    

على طول امتداد طفولتها التي ال ، ذاكرتها الداخلية كما في تاريخها الشخصي 
 : تعرف إلى االنتهاء سبيالً 

 على صحف الطفولة
 أشرق مصباح

 سكنت إليه جفوني
 قطره احتسته قطرةً 

 ت جفوني عصفوراً اخضرَّ 
 المصباح غافَلت

 لتنغرس مزموراً 
 بردفي حقول ال

والتي تشد بنا الرحال إلى ،  "اسمي واألرض  " هذا ما احتضنته الفقرة السابعة من   
التي اختزنتها ذاكرة ريم هالل في صيفها وخريفها وشتائها ، كل البساتين والحقول 

 لذا ال تكاد تبتعد إال قلياًل عن نوافذها الموشحة بضياء شموس األيام : وربيعها ..
 كدُت أمس أخبو

 دروب الجليدعلى 
 لحين ومن حينٍ 
 ةجّ لُ  تهتدي إليَّ 
 هنا

 قرب نافذتي المشمسة
ثم ال تلبث الصباحات الرمادية أن تظهر .. كما جاء في الفقرة الثانية والعشرين    

لكنها قد تزرع نفسها في الثرى لتنبت ما تنبت ، حينًا وتتوارى حينًا آخر خلف اآلفاق 
 : كما في الفقرة الرابعة والثالثين

 من أرض ليلي
 نبت ضوئي
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 من أرض ضوئي
 نبت ليلي

 فما هو اسمكَ 
 أيها الضوء اآلتي ؟

ولعل هنا يتمركز اإلشكال أو جانب من اإلشكال الذي يزرع نفسه في قلب    
.. لذا بقدر ما تستحم  الشاعرة ويعانق كل خلية من خالياها المشبعة تفجرًا وضياءً 

 سماء :تستحم بسحب ال، بتربة األرض وطيبها 
 كانت السماء حينذاك

 بالزنبق األبيض مثقلةً 
 لماذا أرى السماء دائماً 

 ! لفصولي ؟ مرآةً 
ل على أمل اللقاء مع أستودع الدكتورة ريم هال، وعند هذه الفقرة الرابعة واألربعين    

 .. إنجاز جديد
 

 "اسمي واألرض  "
 ريم هاللدكتورة للة جديدة مجموعة شعريّ 

 سياألديبة ليلى مقد
 7115/ 57/ 57تاريخ  ،  55777عدد  ،سورية  -ت في جريدة الثورة رَ شِ نُ 
 
، ة ، والغالف للفنانة تغريد صبيح المجموعة صادرة عن دار المرساة في الالذقيّ    

وجزر آفاق المجهول ، وشرود  يتمدد فيه اللون األزرق معانقًا الشمس البعيدة كمدّ 
متوغاًل ما بين انقباض ، نسان إلى داخل ذاته الطيور الثالثة يشعرنا بانسحاب اإل

بًا الهموم على بًا الصراع في األرض ، مذوّ وانبساط العقل والقلب والروح ، مذوّ 
صخور القوة ، فهل كانت الدكتورة ريم تحاول أن تشعل نجوم األمل في ليل األرض 

 وليل ذاتها ؟ 
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في التجانس الكوني ورؤيته  وقد ال نتمكن من قراءة شعر الشاعرة إال إذا تعمقنا   
عبر الغمض اآلتي ، هذا التجانس يتفتح مع الذات ، ويالمس األشياء غير 
المتجانسة ، وينقل لنا أفكار الشاعرة في تماسها وتالمسها ، فهل ترتوي أحاسيس ريم 

تحلق بلغة ، من األرض وهي تسقيها من رحيق الشعر ؟ وأجنحة المعنى الالمرئية 
لتنمو الرؤيا التي تفكفك أزرار ، ملك قوة السيطرة على المألوف شفافة من روح ت

 لتوقظنا من أغنية النعاس : ، رى األرض الوردية وهي ترى ما ال يُ 
 رفيقتي

 وأنت في البرد نائمة
 تأتينني كل صباح
 تفّضين درب صنوبرٍ 
 تهبينني يدك الدافئة ...

، والعاطفة تجعله حقيقيًا  البناء الشعري في المعاني تنظمه الصور اإلشراقية   
صادقًا ، ألنها تمس كل ما هو مأساوي في الحياة ، وذاتها تعزف من أسرار كآبة 

 األسى ، واألفكار تتسرى من سراديب إحساسها العميق فتقول :
 مظالَم األرض
 ما أغزركِ 

 ِك أمام الفصولما أشدّ 
 أمهحتى بين طفل و 

 أحيانًا تزهرين ...
مع الكون لتجربة الحية ، مع األشياء التي تبدو غير حقيقية ، وهكذا تتواصل مع ا   

. هل هذه الروح السامية تطل من جبل شامخ  محيطًا بال حدود، اإلنسانية  وأعماقه
؟ ترسم دهشة األسئلة على بياض غربة الذات  لتضعنا في جواب الصمت والحروف

اخلي الوهاج جعلها ؟ ولكن الضوء .. النور الد .. والحياة عن البشر ، والزمن
 تتساءل :

 من أرض ليلي
 نبت ضوئي



 71 

 من أرض ضوئي
 نبت ليلي

 فما هو اسمك
 ! أيها الضوء اآلتي ؟

أصبحت هي األرض ، واألرض هي المنبت والجذور ، ولكنها تجوب بخطواتها    
دروب الصراع ، والزمن يتأبط صرر الشر والنفاق والقتل والحقد ، وتبقى شامخة 

، فتصبح يمامة الكلمات  تها ، ُتغِرق كل شيء في مياه النسيان اآلنيبعنفوان إنساني
الشعر ، تغني لطفل القمر الذي يحبو بنوره الخافت على نافذتها ، وترش على شجر 

عناقيد للمحبة وصورًا للسالم . وعلى مرايا ، وريقات دفترها من كرمة أفكارها 
إلنسان بحروف ضبابية وألوان الصباح تغسل بأصابعها الشرور ، وترسم إنسانية ا

رمادية منتظرة ضحكة الشمس بين زنابق الصفاء واخضرار السالم على غصن 
 المحبة فتقول : 

 الضغينة ألنني خنتُ 
 ْت فراشة بيديأخذَ 
 األزرق ني مريوليَ َلمَّ 

 ك دميتيلالتقيُت هنا
 ق عصفورتها مرحة فوق مروج، قلبها بياض الثلج ، تالح وهكذا تعود طفلة   

ببساطة اللغة وبراءة الصور ، وبراعة ، ، وأفكارها تزاوج العقل بالحب اإلنساني النقاء
وهي تحزم القصيدة ورودًا ، األفكار تجعلنا نضحك ونحزن على إيقاع كلماتها 

 للشمس وضحكة للطفولة وصرة للمعاناة في حقول الحياة الجافة : 
 واآلن

 دعني اآلنَ 
 فأنا ذاهبةٌ 

 خميلتي يَ ألقِ 
ما كنا نقرأ لغة القصيدة إال بقدر ما تمنحنا اللغة من صور خرجت من قلب    

األرض الطيبة ، من قلب ريم البكر ، وجوهر الذات يمأل لنا كؤوس االنتظار من 
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خمائل مقاطع مجموعتها المترابطة .. المنفصلة تبدو كقصيدة واحدة ، وكبحر 
األرض ما ال يراه الرائي ، .. رأت في  ض تتباعد عنه الينابيع ثم تصب بهفضفا

وتعمقت بوعي بوضعية اإلنسان الفاني الذي يعيش العالم كله كأنه حلم كبير ، 
 اإلنساني ، فترسم لدالية العمر أحالمها : وتتموج الحروف في أرجوحة العطاء 

 كانت تلّمني في الموج
 تستّل من الصخر أرجوحتي
 ترسم لي حلمًا من كروم

 انزوت غافية
 ضعتُ 
 بردتُ 

 رصليُت حتى التكسُّ 
 الشراع ... ثم جعلُت نزيفيَ 

أم لغة الماء المغسولة بجراح قلب ينبض ابتسامة ؟ أهذا النزيف لغة الشاعرة    
، ولكن من يمسح  وهي تمسح بأصابع كلماتها دمعة خفية من عيون البشر؟ ودمعة 

 دمعتها بحنان ؟
دتها ، هل س ، فترجع إلى جَ في اللحظة الشعرية المبدعة بوح الالوعي في النف   

دة هي الطفولة الهاربة ؟ هل هي األمومة ؟ هل هي األرض ؟ ومن دنان هذه الجَ 
 شمسها تسكب ذكرياتها الوردية في بستان جدتها : 
 ديَك األصيل
 نيمن أين أتيتَ 

 من بستان جدتي الذي
 أَت لي فيه صالتك ؟هجّ 
 كيف هجأت لي صالتك ؟ َأَتذُكرُ 

 كيف حال جدتي
 ْت بيتنا ؟اذا نسيَ لم

 القهوة على الموقد
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 وجمر نرجيلتها
 اذهب وأيقظها

 فأنا اليوم أكثر لهفةً 
 إلى ظلها أكثر لهفةً 

دت من ذبيان وتغلب لِ إنها األرض ، واألرض هي .. منبت الجذور األصيلة ، وُ    
وكانت تحبو حول خيامهم ، أيقظتها روح جبران لعله يقرأها ، يقرأ نبضها على وجه 

 مة اإلهداء إليه .نج
وهكذا تم تنسيق الجذور مع الذات التي تعكس عناصر متآلفة متنافرة ، وبذلك    

إيقاع الصوت الدافئ ، ويبقى تنظم جميع األشياء في بناء المعنى وبناء الصور مع 
على وجه كل صبح يعكس ضوء ذاتها على مرايا قلوبنا .. وعلى ظلمة اسم ريم 

 األرض .. 
 

 تِك .. وبصريما بين بصير 
 نضال محمد حيدر

نسانة   . إلى د  ريم هالل شاعرة  وا 
 7117/ 5/ 1،  " والبصيرة البصر بمناسبة صدور كتابها "

 
-5- 

النّقي ، تنشرين عبق الكالم ، ُتشعلين حرائق  بكل رّقة وعذوبة ، تطّلين من عالمكِ 
 ..  الياسمين في غابات الصمت

روحي صدأها .. ليعلن أن هناك متَّسعًا .. المالئكّي ليزيل عن  يتسّرب صوتكِ 
 والنبل .. والحنين .. .. محبة والصدقلل

-6- 
باالنكسار .. لم  وبصري .. شوٌط طويٌل طويل .. عمٌر ُمندَّىً  ما بين بصيرتِك ..

.. ن مليًَّا في كنه تجربتِك عمقاً والتمعُّ ، دون الوقوف طوياًل ، أكن ألقوى على اجتيازه 
 وبعدًا .. أيتها األنثى التي يخجل من نورها .. ضوء النهار ..واستطالًة .. 
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-3- 
دفئًا ..  اى حضوره.. أتهجّ  اومئ إليَّ عند مفترق الروح فأتبعهمحبة .. تال اإنه

.. كيف لشعلة الحّق أن تنطفئ إذ  واخضرارًا عصّيًا على الذبول .. ألسائل نفسي
 .. ؟! يؤججها اإليمان والدأب .. والمثابرة ..

-1- 
 الشفيف ؟! .. يا أنثى الحرف الجميل .. كيف لي دخول عالمكِ 

 .. كيف لي القبض على لحظة ُتحيلينها دهرًا من صفاء ؟!
 كيف لي فّك رموز الحرف وأنا الذي لم يتعلم يومًا األبجدّية ؟!

-1- 
يا أنثى من ضياء .. تواكبين فجر الَحزانى .. تمسحين الدموع المنسكبة من القلوب 

ذ تتبسمين .. تطلُّ الروح من الو  اجفة .. ُتحيلين الصقيع دفئًا .. والظلمة نورًا .. وا 
 .. !! لتغتسل برذاذ العافية ..، شرفة الوقت 

-2- 
عابقًة بالصدق .. .. من ضياء .. موّشاًة بالحنين  ن .. قامةً من رماد الوقت تشرقي

رق الكون .. تنساب وتبسمين .. فيو  تنسجين رداءِك القدسّي من وهج الحروف ..
 السواقي لهفانًة لعناق الجذور الممتدة عميقًا في األرض .. ومن ثنايا التراب تنبثق

 !! .. األغاني .. خضراء كالحلم الرهيف
-7- 

ألعود ذاك الطفل المشاكس الذي  ني ألحتضن الرؤى ..أيقظَ ..  مالُك الشعر أنتِ 
ذ أستفيق .. أستعيد شريط  ..ينثر شغبه اللذيذ عند كل منحنًى وفوق كل رابية  وا 

ًا .. كأرٍض بكر .. الذكريات .. ألمح في دفقه السريع حنّوًا غريبًا وعجيبًا .. أعود نقيّ 
.. صي مالمحِك البهّيَة عند كل منهلغير راكٍن للهدوء .. أستق.. غير مرتهٍن للوقت 

تماسك .. أتالشى .. أتجسد .. أتشّظى .. أ وفي كل حين .. أتبعثر .. أتجّمع ..
 .. !! أثناءها .. وبعدها .. أبقى .. إنسانًا .. وفي كل الحاالت .. قبلها ..
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شكالية العصر وبناء الحضارة  حوار مع األديبة الدكتورة ريم هالل .. وا 
 محمد الراشد اإلعالميّ  أجراه

 9/5/7117اريخ ، ت 51390، عدد حلب  -في جريدة الجماهير رَ شِ نُ 
 
زال سجاًل كاماًل يان وال الذي ك، واليد الشاطئ المتوسطي من م، ريم هالل    

لكن ، خرجت إلى الحياة يصاحبها ضعف شديد في البصر  الحضارات ..لمسيرة 
لذا لم يحل عدم قدرتها على رؤية األشياء بينها وبين سلوك ، أمدها اهلل ببصيرة ريادة 

لى إصرارها األبدي على إ دروب الوعي المعرفي بمدد من اهلل ومن أسرتها ، إضافةً 
، ونالت ست المرحلة االبتدائية في مدرسة الكرمل دروب العلم والمعرفة ، فقد در  شقّ 

بية وآدابها اإلعدادية والثانوية في ثانوية البعث ، ثم حصلت على إجازة في اللغة العر 
تم تعيينها معيدة في جامعة  5911وفي عام ،  5913عام  الالذقّيةمن جامعة 

ى درجة الماجستير في اآلداب بحكم تفوقها العلمي ، بعد ذلك حصلت عل ّيةالالذق
حركة النقد ت درجة الدكتوراه على أطروحتها " الن 5991، وفي عام  5996عام 

سة للنقد األدبي درّ ، وهي تعمل اآلن مُ  لعربي الحديث حول الشعر الجاهلي "ا
ر إذ صدرت لها مجموعة وهي تمارس كتابة الشع، الالذقّية الحديث في جامعة 

كما صدرت لها أيضًا عن  ،" افة العرّ " بعنوان   5991شعرية عن وزارة الثقافة لعام 
، أما مجموعتها  " كل آفاقي ألغنياتكِ  " وزارة الثقافة مجموعتها الشعرية الثانية بعنوان
ير ، والجد "اسمي واألرض  "ة بعنوان األخيرة فقد صدرت عن دار المرساة بالالذقيّ 

ذكره أن أطروحتها لدرجة الدكتوراه صدرت عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 
الذي سيصدر  "البصر والبصيرة "  لطبع إنجاز جديد بعنوان، ولها تحت ا 5999

 عن دار اآلداب ببيروت .
 تلكم هي نبذة سريعة عن إحدى أديبات سورية العربية فإلى حوار مفتوح معها :   
، تلقين المحاضرات على طلبة كلية  الالذقّيةأستاذة في جامعة  دكتورة ريم أنت -

 ، فهل تعتقدين أنك تؤدين رسالة معرفية أم واجبًا وطنيًا ؟ اآلداب
أؤمن بالرؤية الشمولية في مجاَلي النقد واألدب ، أي بضرورة استقطاب  حين كنتُ    

ما أمكن من جوانب  ما أمكن من المناهج النقدية لدى نقد عمل أدبي ما ، واستقطاب
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الحياة لدى إبداع األديب هذا العمل ، ال يفترض أن يخرج هدفي من إلقاء 
محاضراتي الجامعية عن هذا االتجاه ليشمل كل المجاالت التي ذكرتم المعرفية 

هذا إذا ما أمكن أن نضيف مجاالت إيجابية أخرى تغني  .والوطنية والقومية 
أنني أديبة أرى في المنبر الجامعي منفذًا إضافيًا مسؤوليتي وآفاق طالبي ، والسيما 

أستطيع من خالله أن أقول كل ما أريد أن أقوله ، والسيما أنني أرى في المدرس 
ي الذي يأبى أن يخرج من يتواله من تحت سواء أكان جامعيًا أم غير جامعي المربّ 

 ظله إال وفق الصورة األكمل .
كتبُت عنها لمحات سريعة كما   "اسمي واألرض  "الشعرية  حينما قرأُت مجموعتكِ  -

تعلمين ، لكن ما كان يطاردني سؤال مستمر عبر كل صفحة قرأُتها : ما الذي 
ع الثمار والخضار ؟ أم باعتبارها خصبًا ليان تشعرين به إزاء األرض ؟ هل تستوقفكِ 

م يعاود كل ما باعتبارها التشكيل الكلي للجسد اإلنساني ؟ أم باعتبارها رحمًا يتوالد ث
 ولده من جديد ؟

رط الشك أن األرض تحمل كل هذه المعاني الثرية ، لكن ليس واحدًا منها ينخ   
أنني ، لقد رأيُت في حلمي قبل أن أصبح شاعرة  ضمن السياق الخاص برؤيتي هنا .

مجموعتي الشعرية الثالثة ،  ، وبعدما أنجزتُ " اسمي والمدينة " أكتب قصيدة بعنوان 
عن رغبتي في  رةً معبّ ، ، تذكرُت ما حلمُت به ، فارتأيُت أن أمنحها العنوان ذاته هذه 

دمج الحلم والواقع اللذين يمكن أن يشكال أحيانًا كيانًا واحدًا ، لكن حين وجدُت أن 
رؤيتي ال تقتصر على بقعة معينة كالمدينة ، وال على جماعة بشرية معينة ، اتجهُت 

فرد في " ، وليضعني أنا الاسمي واألرض  العنوان ليصبح "إلى توسيع هذا  تلقائياً 
التي ال تبدو لي  "األرض  "حالة من التالحم والتوحد مع تلك البقعة الشاسعة الشاملة 

 سوى ذلك البيت الكبير الذي يضم عائلتي البشرية .
ا تدّرسين اليوم النقد العربي الحديث ، فإلى أي حد تستطيعين فيه اعتبار هذ أنتِ  -

مساهمة في بناء اإلنسان الركام من النتاج الشعري والنثري أدبًا قادرًا على ال
 بالمقارنة مع آداب األمم األوربية في عصر النهضة ؟، والمجتمع

ر الوطن العربي إننا ال نشك في إسهام أدبائنا الرواد الذين توزعوا عبر أقطا   
إلى نفوسهم ، مهمة إعادة النظر  في إسناد هذه المهمة الجليلة،  واألجناس األدبية
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فمن خالل وضع إشارات االستفهام ، في الواقع ، إن لم يكن من خالل تقديم البديل 
هادفين من خالل هذا األمر الثاني ربما إلى ، على ما اختلف من جوانبها السلبية 

 حث المتلقين على التبصر بما لم يكونوا قد تبصروا به فيما سبق ، أو على إشعارهم
بأن هنالك من يشاركهم ما يعيشونه ، لكن ال ينبغي التغافل بالمقابل عن االتجاه 
المناقض الذي اتخذه جيل األدباء التالي ، والسيما الشعراء منهم ، هؤالء الذين 

في كتاباتهم على نفوسهم ، على عواطفهم وأحالمهم التي  نكفئوننشهدهم اليوم وهم ي
موحين إلى المتلقين الذين ال ، ائرة الفردية الضيقة ال تمتد إلى ما هو أبعد من الد

يزالون يحتاجون إلى من يقاسمهم قضاياهم بأنهم مركز العالم ، وبأن جماله وقبحه 
يتوقفان على أحوال أمزجتهم ، األمر الذي أدى شيئًا فشيئًا إلى انزالق هؤالء الشعراء 

لتي كان صلة المقدسة افي مغاور اللغة الغامضة التي ال تخص سواهم ، وقطع ال
يستغنوا عنها بهذا اليسر ، ألنهم هم  وأال قرائهم ، ينبغي أن يحرصوا عليها مع

سيبدو لهم أنهم بحاجة إلى أولئك القراء الذين يشكلون ينبوعًا رئيسيًا اآلخرون 
ألديب إهمال ذاته ، لومع ذلك إننا ال نقصد من خالل ما ذكرنا أنه ينبغي  لمدادهم .
تعبير عنها حق مشروع له ، والسيما في منبر حر كاألدب ، لكن ما نقصده بل إن ال

هو أن يحقق من خالل أدبه قدرًا من التوازن ما بين اهتمامه بهذا الجانب الذاتي 
 لكي ينتهي معنا وننتهي معه إلى أنه أديب الحياة .، والجانب الجمعي 

وبالتالي أرى  يحمل رؤية فكرية ،أنا شخصيًا ال أعير التفاتًا إلى أي نتاج أدبي ال  -
أن هنالك تالزمًا بين الفكر واألدب بما في ذلك األعمال الشعرية والمسرحية 

ذا كان الجواب باإليجاب ، فكيف  والقصصية والروائية . فهل أنتِ  معي في ذلك ؟ وا 
 تقّيمين المشهد الثقافي سوريًا وعربيًا ؟

لى أن األدب يفترض أن يشكل صوتًا لقد انتهيُت من خالل إجابتي السابقة إ   
للحياة بكل ما تنطوي عليه من صور ذاتية وموضوعية انفعالية وفكرية ، إذ إن الفكر 
يشكل جزءًا ال يتجزأ من المضمون األدبي ، لكن ليس بمفرده ، إنما بالتجاور مع 

 قّ ذلك المنبر الحر الذي يح -كما سبقت اإلشارة  -ا أن األدب يبقى سواه ، والسيم
لألديب من خالله أن يقول ما يشاء . أما بشأن تقييمي للمشهد األدبي ضمن هذا 
المجال الفكري سوريًا وعربيًا ، فإن ما أالحظه هو هذا القدر من االتكالية لدى أدبائنا 
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على من سبقوهم عبر العصور ، إذ كثيرًا ما نسمعهم يرددون األقوال التي انتهى 
اء والفالسفة والمفكرين العظماء بكل دقة وحرفية ، األمر إليها فالن وفالن من األدب

الذي يحملني دائمًا على التساؤل : وماذا تقولون أنتم أيها المعاصرون ؟ أم أنكم 
تعتقدون أن العظمة والفكر قد انتهيا عند أولئك ؟ أال يفترض أن تشكلوا صورة 

 اقهم ؟ متطورة لهم نظرًا التساع تجاربكم وآفاقكم عن تجاربهم وآف
انطالقًا من حتمية التواصل بين األدب والسياسة أتساءل : ما هو مستقبل  -

الثالثمئة مليون عربي في العقدين األولين من القرن الحادي والعشرين على ضوء 
 المعطيات الراهنة في أرض الضاد والعالم ؟

لى كوني لست بمتنبئة كي أستطيع التبصر بمستقبل العرب سياسيًا ، لكن بناء ع   
أديبة قد أستطيع التفاؤل بدور الكلمة في تحفيز األوضاع العربية السياسية وغير 
السياسية نحو األفضل ، فاألفضل ، نظرًا لما تحمل في حال صدقها وحرارتها من 

كما يمكن أن أضيف بهذا  .قد ال تقل عن طاقات ما تنوع من األسلحة ، طاقات 
ي قد يتحرك إيجابًا وفقًا لحركية الظروف التاريخية الصدد أن المستقبل العربي السياس

التي تبيَّن لنا عبر العصور أنها ال ترسو على حالة ثابتة . فكم من دول في الماضي 
طغت ووسعت إمبراطورياتها ، واليوم ضعفت وتقلصت إلى حد لم يجعلها تتخذ سوى 

 بقعة هزيلة في خارطة العالم .
لتكوين الحضاري والمدني شيء الحضارة شيء ، واالتعامل مع منجزات المدينة و  -

كيف يصار إلى توليد اإلنسان والمجتمع العربي الحضاري  فبحسب رؤيتكِ  .آخر 
 القادر على المساهمة في الحضارة اإلنسانية مستقباًل ؟

أجد أن من الممكن حلها من خالل ، مشكلة أو قضية  إنني فيما يتعلق بأي   
ما دام هذا قد يؤدي ، لنفس في اإلجهاز عليها دفعة واحدة تجزئتها ، وعدم إجهاد ا

ا شّكل تخلف األمة العربية أكبر ولمّ  إلى تعقيدها والشعور بضخامتها وفداحة أمرها .
 معاناتنا على مختلف نقطة المركزية التي منها تتفرعنظرًا لكونها ال، مشكلة تعترضنا 

ل إلى الحل الحضاري ، بدء صعد ، فإنني أرتئي بغية الخالص منها والوصو ال
اإلنسان الفرد بنفسه وسلوكه ، والسعي نحو تطويرهما وفق إمالء القناعة والضمير 

دون االلتفات إلى ما يسود الساحة من ذلك التيار الكثيف الجارف ، ، الشخصيين 
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م قلياًل .. ألن هذا البدء البد من أن يؤدي يومًا إلى اقتداء البعض مهما كان عدده
 البد من أن يشكل بدوره قدوة لبعض آخر وهكذا .. -من ثم  -كاًل من هؤالء وألن 

كنه إلى تيار ثاٍن يم -هي األخرى  -إلى أن تتسع الحلقة شيئًا فشيئًا ، وتتحول 
عدم حدوث هذا التأثير اإليجابي المتدرج حال وفي  التقابل مع ذلك الذي يناقضه .

لك أن يكون قد أضاء شمعة واحدة بداًل من من قبل اإلنسان الفرد ، فربما يكفيه بذ
 أن يلعن الظالم . 

وكل منكما عّبر عن ، هنالك قواسم مشتركة بين ريم هالل وجبران خليل جبران  -
هذه القواسم المختلفة برؤية إنسانية وكونية بمفردات عصره وأدواتها . ولكن السؤال : 

ى هذا الكوكب من خالل لإلى أي حد استطاع جبران تشخيص الحضور اإلنساني ع
 ؟ "النبي  "وخاصة كتابه  مؤلفاته ،

نعم إن جبران شكل من خالل رؤيته الشاملة وأعماله التي أنجزها عبر حياته غير    
ل دائمًا أن ينبذ منه المديدة أديب العالم ، لكن كما يتصوره هو أو يحلم به ، إذ حاو 

حو كل ما يمت بصلة إلى قبيح وشرير ومظلم ، وأن يحلق بخياله نكل ما هو 
ذا ما عنى هذا رومانتيكيته ومثاليته  الشفافية والجمال والجوهر الكوني المضيء . وا 
والبعد عن االتجاه الواقعي الموضوعي الذي التزم به األدباء الالحقون ، فإنه ال يعني 

كره بالمقابل أن أحدًا منا يمكن أن يستهجن العيش ضمن هذا الكيان النوراني الذي ابت
أديبنا ، وبدا لنا وقد تآخى فيه اإلنسان واإلنسان ، اإلنسان والطبيعة ، اإلنسان 

 والوجود المطلق .
العذرية والفكرية  ي أحالمكِ كل منا يعيش أحالم اليقظة على شاكلته ، فما ه -

 في النوم واليقظة أم ال ؟ وبالتالي هل هناك تجانس بين أحالمكِ ؟ اليوم
هو هذه األرض التي تسودها العالقات ، ي ومشاعري دائمًا إن ما يسكن إدراك   

، وكذلك ر من التوازن ضمن ما اختلف من الصعد البشرية غير القائمة على قد
الزحف الجارف غير المتعقل باتجاه تخريب الطبيعة بنقائها وجمالها . فهل يمكن 

لونني في ألحالم يقظتي إذًا أن تتجلى فيما هو أضيق من مشاركتي الذين يماث
نقاذ هذا الكوكب السحري الذي البد إذا ما استمر على  التخفيف من هذا الغليان ؟ وا 
حاله المذكورة من أن ينفجر يومًا بكل من فيه و ما فيه ؟ أما فيما يتعلق بالتجانس 
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أنه متحقق بنسبة واضحة لدي ، وال و فال يبد ما بين أحالم النوم وأحالم اليقظة ،
 ،العنان لالشعور في قيادة سفينتهانه إذا ما أطلق في أحالم النوم لدى أي إنسان ، أل

 فإن الشعور هو الذي يطلق سفينة أحالم اليقظة ويقودها .            
يعيش المجتمع اإلنساني اليوم صراعًا حضاريًا أو ثقافيًا أو دينيًا أو غير ذلك ،  -

ا التوتر البشري ؟ وتحويل رؤية من شأنها المساهمة في تخفيف حدة هذ فهل لديكِ 
قاذفات الصواريخ وقنابل الخمس عشرة إلى محاور ساخنة إن لم تكن دافئة كما أحلم 

 وكما يحلم الحالمون من حملة لواء اإلنسانية واإلنسان ؟
إجابتي السابقة أن ما يشغلني بكليتي هو هذا النوع السلبي من  فيذكرُت    

ن أحالم يقظتي تتجه بكليتها نحو مساهمتي العالقات في المجتمع اإلنساني ، وأ
الذي يكاد بما يسوده تنتهي حياته ، وبماذا يمكن ، المتواضعة في إنقاذ هذا الكوكب 

سوى في االنطالق من العقل ، أن تتحدد رؤى الذين يشاركونني هذا االتجاه المنافي 
رض القنابل بداًل من معا، والقلب الرحيبين نحو جعل أرضنا تضج بأفراح الطفولة 

والقاذفات ، وفي إعادة تشجيرها بالخضرة والحمام بداًل من حمرة النيران واألحقاد . 
هذه هي رؤيتي ، وتلك هي أحالمي فهل لكلماتي البسيطة التي ال أمتلك سواها أن 

 تشكل مفتاحًا صغيرًا لباب واحد من أبواب هذه الجنة األرضية المرجوة ؟   
 

 "مهاة  ع  د  وَ  "قصيدة 
 عبد اللطيف صالحالشاعر 

 7117/ 59/7تاريخ ،  1512عدد ، الالذقية  -ت في جريدة الوحدة رَ شِ نُ 
 

 ودع مهاة .. كانت رؤى
 كانت صالة

 جفنان كانا من حنان الزيزفون
 كانا غواية عابد كانا هداية

 ال تنحِن وارشف ندى الورد الحنون
 من نغمة الفن النبيل
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 فهنا .. تراتيل البقاء
 يومًا بأنفاس الصباح تْ قَ تدفّ 

 يا ريم أنت شذا الصباح
 سمحًا كأشهى األمنيات
 يا ريم هل عرف الضياء
 أبهى من الحرف الرهيف

 يكسو أناملك التي تلد الجداول والخمائل ؟
 يا ريم يا بنت الرهافة

 في كل آن يا بوح مئذنة تسافر نجمةً 
 ترقى ويحضنها الزمان

 شمسًا تظل تضيء تهدي التائهين
 ليلنا الضليل ما بقي الزمانفي 

 وسفينة تسع السماء
 تي أنت الفضاءنيَّ أبُ 

 رحبًا كلثغة طفلة كحنان شاعر
 أنت الصبا ال ينحني أبدًا ألفعى الليل والشوك الملفع بالهوان

 ت بالكبرياء ؟جَ وَّ تَ هل تنحني بنت النجوم تَ 
............................. 

 لسانأنهار وغابة بي يا ريم في كفيكِ 
 وكروم أعناب ، وأسياف ، وسرب يمام

 "ريم الهالل  "ال تنحني 
 ، ومن ذرا ، من قاسيون من صخرة شماء أنتِ 

 بنت الهالل تسير شامخة على درب الهالل
 تشدو للنهار ستظلُّ 

 ويضمها أشعار غار
 كما تهوى سيوف القادسية شامخةً  ستظلُّ 
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 برقًا يغسل الرمل الحزين ستظلُّ 
 كما يهوى النخيل ثائرةً  وتهلُّ 

 تقول : ماردةً  وأراكِ 
 "لن يركع الجرح الخضيل  "

  
 "البصر والبصيرة " وقفة مع تجربة د. ريم هالل وكتابها 
 نضال محمد حيدر

 50/55/7117تاريخ ،  1227عدد ة ، الالذقيّ  -ت في جريدة الوحدة رَ شِ نُ 
     
في أعوامها األولى ولدت ريم هالل ، و  5921تاسع عشر من نيسان عام في ال   

، أقصى الشبكية في أجمعت آراء األطباء على وجود خلل في البقعة الصفراء الكائنة 
ة .. ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلة المعانا .ي العين للضوء الخارجي والمسؤولة عن تلقّ 

رها بدأت ريم هالل مشوا، : مدرسة الكرمل بالالذقية  والتفوق .. من أولى المحطات
، ومنها إلى ثانوية البعث حيث المرحلتان  5922عام المتاعب واألسى في الحافل ب

دًا كلية وتحدي،  الالذقّيةاإلعدادية والثانوية ، ومن ثم الدخول إلى رحاب جامعة 
بتفوق واضح . ونتيجة لمجمل الرياح ،  قسم اللغة العربية -اآلداب والعلوم اإلنسانية 

الجهات ، والتي لم تقتلعها من جذورها ، كان  العاتية التي هبت على عالمها من كل
البد لريم هالل أن تكون شاعرة .. ِلَم ال ؟ وهي التي بدأت مشوارها في الحياة منذ 
، نعومة أظفارها مع الغناء ، إذ تميزت في أكثر من محطة وعلى أكثر من صعيد 

 يقها بالجدّ رغم الصعوبات التي كانت تستطيل أمامها جبااًل منيعة أزالتها من طر ب
تنتقل صاحبة الصوت الرخيم  من الغناء ، والمثابرة واإليمان الذي ال يعرف حدودًا .

العذب إلى التفوق في الدراسة األكاديمية والشعر على حد سواء ، وربما كان للزخم 
بدءًا باآلالم المتتابعة التي واكبتها ، أثر كبير ، الهائل الذي ال يمكن للمرء تصوره 

ثبات ، وحتى اليوم شالالت وجع من َألِف الحروف إلى ياء التفوق ، تها منذ والد وا 
قدرة اإلنسان على استثمار إمكاناته المخبأة تحت غبار اإلهمال المقصود وغير 
المقصود . لم تكن الجراح المعنوية التي ألحقتها األيام بريم هالل لتضعف من 
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رادتها ، وهي التي تمرست الصعاب واس تعذبت اجتيازها ، يواكبها في ذلك عزيمتها وا 
م متفانية ال يعرف اليأس سبياًل إليها ، ووالد مثقف معطاء كبير في كل شيء ، أُ 

خوة وأخوات .. رفاق ورفيقات  ساهموا قدر المستطاع في نزع األشواك باسطين ، وا 
 استها في قسم اللغة العربية في عامعوضًا عنها أكاليل الورود . أنهت ريم هالل در 

ومن ثم وبحماسة لم يقلل من . %  15.95 بتقدير امتياز ومعدل 5913 -5916
في تدخل معتركًا قاسيًا لتنال بإصرارها الشديد ، جذوتها سيل الصعاب الشديدة 

شكرًا ، ولتقول في كلمتها المرتجلة : "  درجة  الدكتوراه 5991الخامس من أيار عام 
أسرتي المناضلة العظيمة ..  .. شكرًا لكِ  كلية اآلداب أساتذة وزمالء وعاملين لكِ 

 .               " للحظات.. وشكرًا للحضور جميعًا..شكرًا لكل من رافقني خطوة للوصول إلى هذه ا
هي اليوم ، د. ريم هالل ، األستاذة الجامعية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية    
وتجربة حية األدب الحق ، يستفيء ظاللها طالب  الشجرة الوارفة التي نزلةبم

 معاصرة تثبت قدرة اإلنسان على اجتياز المصاعب وتحقيق الذات . 
التي  " 5991افة / العرّ  "في رصيد د. ريم هالل ثالث مجموعات شعرية :    

ذ .  "وصديقة  إلى رفيف .. قارئتي األولى .. إلى رفيف شقيقةً  "تهديها قائلة :  وا 
فكثفُت بهذه الكلمات القليلة العالقة  "اء فإنها تقول : تبين ريم هالل شفافية اإلهد

وحتى وقتنا ل بالنسبة إلى رفيف منذ طفولتها المتميزة التي تقوم بيننا .. فأنا أشك
الحاضر القدوة التي تستضيء بها ، ما دامت تماثلني في وضعي الصحي ، وتجد 

دم الحذر من العراقيل في تجربتي الحياتية الناجحة ما يلوح لها بضرورة التقدم وع
تصدر مجموعتها الشعرية الثانية  5997 " . وفي عامالتي تمكنُت من اجتيازها 

" اسمي واألرض  "، تليها مجموعتها الشعرية الثالثة  " كل آفاقي ألغنياتكِ  "بعنوان 
تصدر ريم هالل  6116 من نيلها درجة الدكتوراه . وفي عامبعد عام 5999 في عام
السيرة الذاتية لهذه  نزلةليكون بم،  "البصر والبصيرة " البحث موضوع  كتابها

يمانها .   المناضلة التي وصلت إلى ما هي عليها بدأبها وا 
ال حزنًا .. بل فرحًا ، ني الدموع طوياًل طوياًل ريم هالل .. فقد أذرفتِ  شكرًا لكِ    

لم إلى أمل وجد طريقه األ المعاناة واإلهمال .. وتحويلكِ  نابعًا من األعماق بتجاوزكِ 
ذ باتت التجربة المريرة بقضّ  ها وقضيضها مجرد أطياف ذكريات تستوطن للتحقق ، وا 
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الماضي ، فإنها على الجانب اآلخر من المشهد تعكس جسورًا ال حدود لها تتغلغل 
 .  ضمن كل خلية من خاليا النفس

        م القيّ  ها في كتابكِ الغنية التي سكبتِ  أخيرًا أقول للشاعرة هالل : إن تجربتكِ    
.. أثبتت كم يحتاج اإلنسان إلى البصيرة النافذة .. وال عجب في  " البصر والبصيرة "

ذلك ، إذ ألسِت من كتب في الصفحة األخيرة من الكتاب ذلك المقطع من الحوارية 
 الرائعة الشفيفة :

 رِت ابنتييِّ لو خُ  - "
 أنِت  ما بين بصر هذه وبصيرتكِ 

 ثرين ؟ؤْ تُ فأيهما 
 البصيرة يا والدي - 

 "البصيرة 
 

 مقدسي إلى الدكتورة ريم هاللرسالة األديبة ليلى 
 7117 –تعقيبا  منها على مؤلَّف " البصر والبصيرة " 

    
 الدكتورة الغالية ريم .. 

 الطّيبة ..  تحّية لروحكِ 
 األعّزاء ..  وتحّية ألهلكِ 

 " البصر والبصيرة "  كِ دراستي االنطباعّية عن كتاب أرسُل لكِ 
 واأللم معلٌِّم لي وليس قاتاًل .. 

 لحظًة لحظة بإحساسي مع تجربتكِ  طبعًا حزنُت وغسلُت األوراق بدموعي ، وشاركُتكِ 
 المريرة .. ولكن منِك أستمدُّ القوة والتفاؤل .. 

 جريدة الثورة  –الدراسة . وسوف أرسل نسخة إلى " ديانا جّبور "  أرجو أن تعجبكِ 
أرجو أن تهتفي لها حتى ال تؤّخر نشرها ، ألن الصُّحف مهِملة جدًا للبعض ، ومنهم 

 أنا . 
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إن  نشرها عن طريق اإلنترنيت هي بخّط يدي ، وبإمكانكِ ، آسفة ليس لدّي حاسوب 
 الرائعة والمدهشة ..  كان لديِك ، لتقرأ كلُّ األرض تجربتكِ 

 جاندارك العصر ..  .. وأضّمِك بحرارة إلى صدري يا قّديسة الصمود 
 ..  عميقة إلى أهلكِ  تحّية ودّ 

 مع محبَّتي الدائمة 
 تعابِك معي .. إوشكري على 

 وكذلك السّيد الوالد .. 
 

 "البصر والبصيرة  "ريم هالل في كتابها 
 الحياة ليست ثابتة والكتابة لحظتها خالدة

 ليلى مقدسياألديبة 
 50/57/7117تاريخ ،  2212عدد ، يروت ب –في جريدة الكفاح العربي  ت  رَ شِ نُ 
 

للدكتورة ،  بيروت – الصادر عن دار اآلداب،  "البصر والبصيرة  "كتاب    
شوقة كتبتها بأسلوب جذاب ، ولغة شفيفة تنبع من ، سيرة ذاتية م الشاعرة ريم هالل

صدق ذاتي وهي تسكب مشاعرها على الورق ، وما كتبته ليس سردًا لتجربتها المريرة 
فقط ، إنما لتتحدث بقلمها اإلنساني عن كل المعوقين ، هذا اإلحساس النبيل 

 .  بين السطور ، ويمس أعماق كل قارئباآلخرين نلمسه 
صورة الغالف وجه عنقاء غاصت في رماد ماضيها ثم انتفضت ، أزاحت الرماد    

لعالم الضبابي مخترقة مساحة األسود واألبيض في دروب تجربتها ، وتزرع شجرة ا
لتقتطف ثمرات المعرفة واإلبداع ، األشواك المتراكمة  متخطيةً ، في تربة معاناتها 

: "  وللدكتورة ريم هالل ثالث مجموعات شعرية مطبوعة . يقول جيمس جويس .معاً 
عه مع ذاته ، هي وحدها التي تلهمنا اإلتقان في إن مشاكل القلب البشري في صرا

ل في سبيلها من عرق بذَ ب عنها وتستحق ما يُ كتَ ن يُ الكتابة ، ألنها التي تستحق أ
زف نورًا ونارًا على جسد تن، . د. ريم هالل تشعل حروفها شموعًا " وعناء 

اذة . لقد أغمضت ، وتقتحم بوابة الظالم بمشعل إرادتها وبصيرتها النفّ الصفحات
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ذاتها وهبتها  ولكن القدرة، عينيها على ما ُيرى بالواقع المؤلم  نورالقدرة اإللهية 
بصيرة الرؤيا المنبثقة من مرايا ذاكرة لماعة ، وقوة مشعة من تالفيف ذاتها الطموحة 

رغم كل االنهيارات كان مجدافها التصميم وهي تقود مركبها بالصابرة المتحدية ، و 
بشراع اإلرادة الذي يخترق كل التيارات المعاكسة ، وتوقف كل الرياح الهوجاء التي 

تتساقط وريقات الحروف صفراء ، ، ا الطويلة والمريرة في الحياة تعترض سيرته
سوداء ، حمراء ، بيضاء ، ملونة بانفعاالت نفسية متناقضة بين الحزن والفرح والقهر 
والصبر والمثابرة والنجاح ، وتلتمع الروح وهاجة لتؤجج الظالم قناديل نور من 

تستحق  ة والكتابة لحظتها الخالدة .جراحها اإلنسانية والجسدية ، فالحياة ليست ثابت
وقلمها ، وهي تفتح نوافذ الذات مشرعة كل الخفايا ، د. ريم هالل الشكر على جرأتها 

كعصفور شريد يغرد معها بحرية وعفوية في صدقها مع الذات ومع اآلخرين . لقد 
إنما في  قلياًل إلى حد ما ، "الذاتية وما يسمى " السيرة ، ع من األدب هذا النو  قرأتُ 

ألننا اعتدنا أن نقرأ هذا ، الغرب له مكانته في المدارس األدبية . وعذرًا من ريم 
الجنس األدبي بعد موت األبطال ، وهنا تكمن جرأة وقوة د. ريم ألنها قدمت تجربتها 
وهي في عز صباها ، وتحدثت عن السلبي واإليجابي فيها ، موظفة أدق المشاعر 

س من ذاكرة تستحضر جوهر الوجود ، وامتدادها في الوصف السردي المنعك
، ومنهما انبثقت إشراقة المستقبل متوجهة بالطموح . تتوزع السيرة  الماضي والحاضر

بدقة مستمدة من الوجدان الذاتية ضمن إيقاعات متناغمة ، متناسقة الترتيب 
راسة ، وتتفرع السيرة على وجدان الحياة ضمن محاور الطفولة ومحور الد .اإلنساني

إلى أن صعدت قمة الطموح غير عابئة بصخور سيزيف ، ومحور الجامعة والتخرج 
التي تدحرجها ثم تنهض ، ثم تتعثر ، ثم تنهض قوية وتقف متأملة هذا العالم تراه 

سخرية والتعاسة والفرح صغيرًا ، وتغطيه بظالل ابتسامتها المحيرة والحائرة بين ال
، وحين  ء نظراتها العميقة كل الصعاب بتحدٍّ وثباتوتضي ، "موناليزا  كابتسامة "

وتتمسك بسواعد  ،تتكئ على صدر أمها الحنون ، كانت تتعب وينهكها السعي 
والدها البطل الذي بذل المستحيل ألجل سعادتها . هذا التفاني من الوالدين هو الذي 

، جميلة  صنع تجربة ريم التي كانت تتعثر على درب الجلجلة . طفولة ريم طفولة
رادت أن تزرع هذا الربيع بورود وربما أ، تفتحت منها للحياة مع ربيع نيسان 
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م على عشب الخضرة وأغصان األمل أحالمها، وعطور طموحها ، وبداية خطوات ري
كنية  نا عمر ، لم أحقق لكَ نظرت أمي إلى أبي بعينين دامعتين : لم يأتِ " تقول : 

 . " أبي عمر 
ريم :                          حين تكتشف العّمة عاهة ، بريئة بخطوط العتمة تهتز الطفولة ال   
دون أن تطرأ عليها الصدمة ، كم تمنت أمي وقتذاك لو مرت زيارتها بسالم " 

، ووالدها يتنقل من بلد إلى آخر حائرًا مع آراء األطباء ، . وتبدأ المعاناة  "العنيفة
وضع "  : يذوي مع حزنه، األب المتفاني  يتشبث به هذا، وحين يخطف كل أمل 

وتصحو ريم في هذه المرحلة المعتمة .  " رأسه إلى جانبي يستغرق في نشيج مرير
مرحلة الدراسة االبتدائية ودخولها  ،التي شكلت لها رعبًا وتوجسًا ، هذه والصعبة 

ولى ، استعدت لهفتي األ، حين اصطحبتني أمي في اليوم األول "  : العالم المجهول
، وغاب عني ذلك القلق الطارئ الذي انتابني ، وكنت أظن أنني سائرة إلى النعيم 

. ومنذ الساعات "  إلى اللحظات التي سيتحقق فيها ذلك الحلم الذي طالما راودني
خاصة حين سحبت المعلمة أختها الصغيرة التي ، األولى تتلقى ريم الصدمات 

ربما ال أمتلك العبارة التي أستطيع " :  لصفُسجلت لترافقها وتساعدها إلى خارج ا
بأن روحي انسحبت معها ،  أحسستيكفي القول إنني لكن من خاللها التعبير ، 

 ."  وبقيُت جسدًا واحدًا ال يحييه سوى األلم واالغتراب
اللذين ألحقا بها من زمالء الدراسة . هذه المرحلة  ذىوتصف ريم اإلهمال واأل   

قديسة لوجدان بسهم القهر وهو يقرأ التفاصيل ، لكن والدتها الكانت مؤلمة وتهز ا
، تبتكر األساليب وتخترع الطرق لتدريسها ، وتبث في  الصموتة الصابرة وقفت معها

نفس الطفلة المعذبة القوة والتشجيع . وُتحَرم ريم حميمية الصداقة ومحبتها ومعناها ، 
ألن : ، اقاتها اإلبداعية والعلمية وتعيش وحدة قاتلة ، وربما هذه الوحدة فجرت ط

الفنان وحيد ووحدته منبع قوته . أما المرحلة اإلعدادية والثانوية فكانت أخف وطأة ، 
بذلك  متجاوزةً ، ألن ريم تعلمت أن تكون قوية بمفردها ، وتثبت طاقاتها بتفوقها 

"  ة :أثناء االستراحفي  واضطرارها إلى مالزمة الصف وحيدةً ، خيانة الصديقات 
فككُت قيودي ألهبكن إلى األبد  خرجُت من أسركن زبانيَة األرض ، معافاةً  معافاةً 

الفترة  . وخالل هذه" قيود ذاكرتي وأوراقي ، مثل شجرة خضراء لم يكسرها شتاؤها 
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، واكُتشفْت موهبة ريم الغنائية وصوتها الجميل . أليس  شاركْت في حفالت الشبيبة
شهدُت من الظروف ما هو أكثر "  :؟  ون صوته جمياًل أكثرأ عيونه ليكفقَ البلبل تُ 

 .  " حتى قطعُت على نفسي بأن أخرج من عالم الغناء واإلذاعة، قسوة وسوءًا 
تسرع بي خطاي أللتصق بذلك " وتدخل ريم مرحلة الدرب الطويل ، الجامعة :    

ن بدا أمامي كالمحيط بالنسبة لمن اع ،العالم الذي أرضى طموحي  تاد السباحة في وا 
. وتنبثق قوة ريم الخارقة وهي تخطط لحفظ تفرعات الطريق بين "  جدول صغير
حين تخلى عنها الجميع من الصديقات ، واجتازت بمفردها المسافة ، بيتها والكلية 

جل االنتصار على الالئي اعتقدن بتمكنهن من أ "الطويلة معرضة حياتها للخطر : 
على المجال ن تفوقي وقوة إرادتي ال يتوقفان هار أمن نقطة ضعفي ، من أجل إظ

.  ذا ما افتقدُت في الحياة كرامتي "، بل يمتدان إلى اقتحام الموت إ الدراسي فحسب
لذل من اضرورة رفضنا  "علمها : ا النبيل في مواقفه ومبادئه حين منفذة وصية والده

 .  " أي أحد
الدفعات جميعها التي مرت على قسم  على، واجتازت ريم السنين الجامعية بتفوق    

. ولكن  5913منذ نشأتها حتى تخرجها عام ،  الالذقّيةاللغة العربية في جامعة 
صرخة جريح  رغم تفوقها .بتتلقى أعنف صدمة حين ُترَفض للتدريس في الجامعة 

وحين " ما ذنبي في صنع ما لم يرضهم مني ؟  "اإلنسانية : يتلوى أمام وجدان 
 واخجلي منكِ " أختها رفيف التي هي في مثل وضعها الصحي :  تسمع نحيب

، واخجلي منكم أيها المعوقون جميعًا ، والهفتي  ، ومن خطاك على طريقيرفيف
لماذا رحلتم ؟ وتركتموني بين هاتين الضعيفتين ؟ حنان أمي ! إليكم عظماء العالم 

من مكتب إلى مكتب . ويبدأ األب تنقله  "؟ وطفولة رفيف .. وصمود أبي ودموعه 
قد أستطيع أن أقول البنتي ما ينبغي قوله ، ولكنني ال  "داخل الوزارة وخارجها : 

 . "أدرك ماذا ينبغي أن أقول للمكفوفين 
مع قضية ريم ، وتبعث رسالة مفتوحة إلى وزير  الالذقّيةوتتضامن أسرة جامعة    

ر في القطر ، ويقدم برنامج وينتشر الخب، التعليم العالي صرخة إنسانية محبة لريم 
وتشرح تفاصيل تجربتها المريرة ، ثم تحدث المعجزة حين ، تلفزيوني مقابلة مع ريم 
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يقف العماد مصطفى طالس موقفه اإلنساني النبيل معها ، ويصدر استثناء من 
  .الالذقّية بتعيين ريم معيدة في جامعة رئيس الجمهورية 

اقات وردية لوالديها ، ألسرتها ، لكل األصدقاء ، وتختتم ريم سيرتها الذاتية ببط   
أيضًا كل الذين أساؤوا إليها وأصابعها النقية تباركهم  ولكل من وقف معها ، ولم تنَس 

 بالغفران .
هكذا تخرج ريم من صحارى الحياة المعتمة ، وتترك لنا صفحات مبدعة من    

ومقياس الفن العظيم ، عة آالمها ومن صمودها ، وحولت بذلك عاهتها إلى طاقة مبد
مدى تغلغله في النفس البشرية ال مدى قدرته على التقاط الظواهر الخارجية . وهكذا 
ابتكرت لحظة الماضي لتخلق لحظة الحاضر ، وهي حركة الزمن التي ال تقف ، 
فأثارت فينا الرغبة المعرفية من شمعتها التي انبثقت وهاجة من صومعة الظالم ، 

يرافقها الفكر المتدفق وهي ، رجوانية فوق بحر المعرفة واإلبداع وأصبحت غيمة أ
تطلعها اإلنساني إلى كل تستقصي القدرات الخالقة باعتبارها قوة دامغة في 

، وتحول مأساتها اإلنسانية إلى مأساة اجتماعية في الصراع مع العاهة المعوقين
، الظالم والنور ، الحياةوهي تنوس في كتابتها بين لحنين متعارضين في ، والمجتمع 

،  الحب األبوي ومن إيقاعها تخطط خلودها ، وتجسد الحقائق األصلية في الكون ،
الطموح واإلرادة ، من منابع النور الروحي وجوهرها  ، المعلم ، األلم حنان األم ،

 اإلنساني الذي جعلها تنظر إلى الحياة بالبصيرة ... التي منحتها معنًى وخلودًا . 
 

 !للشاعرة ريم هالل .. "اسمي واألرض  "حة الرؤيا في مسا
 أحمد علي حشاش

 77/5/7112تاريخ ،  3122عدد  ،سورية  -في جريدة تشرين  ت  رَ شِ نُ 
 

ذات المناقير الذهبية إلى السماء المشرقة ، ال ، القيثارة التي تطير منها الحمائم    
 "أرضها  "و  "الغزالي  "تزال ممتطية موج البحر الهادئ المتشاطئ مع اسمها 

مها الموسيقي غالف المجموعة الثالثة للشاعرة المكتنزة بسنابل العطاء ، شكلت بسلّ 
كل آفاقي  "و،  5991عن وزارة الثقافة عام  "افة العرّ  "الدكتورة ريم هالل بعد 
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حركة النقد العربي الحديث حول  ، وكتاب نقدي بعنوان " 5997" عام   ألغنياتكِ 
 . 5999" عن اتحاد الكتاب العرب عام جاهلي الشعر ال

صادرة عن دار المرساة ، المجموعة التي بين أيدينا ،  "اسمي واألرض "    
" ، جبران " ، أهدتها مبدعتها إلى روح الرائع  6115للطباعة والنشر والتوزيع عام 

دة عبر قصي، متناهية معه الالتواصل بحميمية  محاولةً ، لعله يقرؤها في نجمة 
/ صفحة من القطع الصغير ،  11لة رسمت لوحة شعرية ساحرة عبر / واحدة مطوَّ 

طرزتها بوشاحات المالئكة ، وعزفت لها على أوتار أنبل العواطف بسرية األرواح 
التي امتلكتها بفطرتها العفوية قريبًا جدًا من حروف اإلنسانية الملتصقة ، رة الخيّ 

تصر على المعنى ، / 75/ وتنتهي بالرقم /5الرقم /بوجدانها الذاتي . وهي إذ تبدأ ب
، نظرية أساسية لكل شيء  ّدهالحقيقي لضرورة الرقم في حياتنا بداية ونهاية ، وتع

تمتلك  مثقفةً  شاعرةً ، تؤكد موقعها وتطبيقًا عمليًا لكل شيء . ومن خالل المعطى 
بحت يسرح فيه االلتزام  "قومي  "انطالقًا من مهد ، ناصية اللغة والتصوير والموسيقا 

 عنوانًا :
 األبيض في محيطيَ 

 أصدح كنتُ 
 : ت يدي عبٌس شدَّ 

 إلى هنا
 ت يدي ذبيان :شدَّ 

 إلى هنا
 ت يدي بكٌر :شدَّ 

 إلى هنا
 ب :غلِ ت يدي تَ شدَّ 

 إلى هنا
..... 

 فأنا قبائلي
 هنالك بيتي
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 هنالك بيتي
 وعلوُت .

عماق األصل ، وتأصيل العمق من هذه كانت بداية اللوحة الرقمية للدخول إلى أ   
كون المقصود العودة الملحة إلى تاريخ اآلباء واألجداد ، وهذا ما ، ل منه دون التنصّ 

الستحضار  أساسيةً  ة على استخدام الفعل المضارع ركيزةً يجعل الشاعرة مصرّ 
 :   " اسمي واألرض "عبر قصيدتها المجموعة ، الماضي في كل لوحاتها الرقمية 

 ني في الموجلمُّ كانت ت
 من الصخر أرجوحتي تستلُّ 

 ترسم لي حلمًا من كروم
محاكاتها لعمق الواقع بإرهاصات متصاعدة ، ولعل ما يميز شعر الدكتورة ريم    

إذا ما حذفنا الياء وواو ،  "اسم األرض  "لتشكل وهي مجتمعة حروف ، بيانيًا 
تكاز عليها في عملية البوح ألنها حجرة أساس تم االر ، العطف من عنوان المجموعة 

بإضافة االهتمام المركز على وجود األرقام واستخدامها ، الداخلي للكائن األنثى 
 كنقطة تنبيه في أكثر من موضع :

 :قرأ في دفاتر البحر
 لؤلؤة في واحد ؟

 مئة لؤلؤة                                     
 لؤلؤة في مئة ؟
 ألف لؤلؤة .

 لؤلؤة في ألف ؟
 مليون لؤلؤة .

 :قرأ في دفاتر القبر
 لؤلؤة في مليون ؟

 أو مليار ؟
 ؟ أو بليون
 صفر
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 صفر
 صفر

له ، والمالحظ أن الترميز الرقمي الذي تستخدمه الشاعرة في مجمل أرقامها    
بلد المليون  " ربما في بعض حقبه الزمنية، دالالت تاريخية تخص مجتمعنا العربي 

سورة آل  "رتكزت على الرقم في بعض آيات القرآن الكريم أنها ا ، أو "شهيد مثاًل 
/  ، هذا باإلضافة إلى استخدامها لبعض عبارات تحمل وقعًا قدسيًا : "عمران 

الحجرات .. إياك .. دثريني .. يا ليتهم كانوا ترابًا / ، وهو ما صليت .. صالتك .. 
رقيماتها لمجموعتها ، يقودنا إلى التوقف أمام الصورة التي ترسمها الشاعرة في ت

حرها الشعري الخاص بل الخاص والتي من خاللها تدعونا للغوص إلى أعماق ب
أكاديميتها في طرح وح الحسية التي تمتلكها من خالل ، والتعرف إلى شاطئ الر جداً 

 المقوالت :
 أطفأُت مصابيح خيامهم 5

 سقيُتهم أغنية النعاس
 فككُت أزرار طيني

 طفنا حوله 6
 شمسهشربنا من 

 صار وجهي قمراً 
 قطفُته وحلقتُ 

 كانت السماء حينذاك 3
 بالزنبق األبيض مثقلةً 

 لماذا أرى السماء دائماً 
 ؟ لفصولي مرآةً 

ق امتلكته الدكتورة ريم ، فأجاز لها استخدام بناته الصورة تنبع من خيال محلّ    
ًا . ولعلني تآخت مع شفافيتها المتماهية في فضاءات األنثى المثقفة حصر ، بطوعية 

التي ، أجد من الضروري اإلشارة إلى البعد الفلسفي في جميع مفردات المجموعة 
وحات لّ إلكمال اللوحة الواحدة المكونة لومنها  تأتي مكملة لرسم الصورة الشعرية ،



 93 

، وفيها استخدام موسيقا الصوت الغارق في أحضان  "اسمي واألرض  "الرقمية في 
في مواضعها  " " أوغاريتا ، والتي تستحضر فيها ترنيمات الطبيعة الساحلية لبالدن

الساكنة أعماق بحر التاريخ والصاعدة إلينا عبر  "األورنينا  "منطلقها قيثارة ، كافة 
اسمي  "وهي تقدم لنا  "الريم هالاًل  ، إلى جانب صوت "أجنحة الحمائم الذهبية 

 بكامل مساحات الرؤيا : "واألرض 
 حين يورق نجم

 ظوا عيون السفرأيقِ 
 بني وحديأن يشر  ال أريد لضوء

  
 حوار على ضفاف الشعر والحياة بعد إعصار البقعة الصفراء

 د. ريم هالل .. بصيرة اإلبداع والدائرة الكبيرة !
 أجراه : نضال محمد حيدر

 5/7/7112تاريخ ،  50977عدد ،  بيروت –في جريدة األنوار  رَ شِ نُ 
 
معت آراء األطباء على وجود خلل في البقعة الصفراء في أعوامها األولى ، أج   

والمسؤولة عن تلقي العين للضوء الخارجي ، ومنذ ذلك ، الكائنة أقصى الشبكية 
الوقت أعلنت ريم هالل وقوفها بصالبة في وجه الريح العاتية التي هزتها بعنف 

ض ، بل نشرت وقسوة ، لكنها لم تستطع اقتالعها من جذورها الممتدة عميقًا في األر 
ذ بدأت بالغناء متميزة أريجها اإلبداعي في كل ، فقد انتقلت إلى رحاب  مكان ، وا 

أكبر ، رحاب الشعر الذي كتبته بتميز كان حصيلته مجموعات شعرية ثالث . وفي 
لتنال في الخامس من ، حصدت ريم هالل نتيجة جهودها المضنية ، اتجاه مواٍز 
الحديث العربي حركة النقد  " داب عن رسالتهافي اآلدرجة الدكتوراه 5991أيار عام 

شجرة وارفة  لتتجه بعد ذلك إلى التدريس في الجامعة ،،  "حول الشعر الجاهلي 
نسان على اجتياز الصعاب مقدرة اإل مثبتةً ، يستفيء ظاللها طالب األدب الحق 

م هالل وكان التقينا الشاعرة الدكتورة ري على ضفاف الشعر والحياة الذات .وتحقيق 
 : الحوار التالي
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عام بالخاص في سيرة نبدأ الحوار ، إذ يتمازج ال "البصر والبصيرة  " من جديدكِ  -
 .. مع طغيان الخاص على العام بشكل الفت . هل لنا أن نتقصى معكِ  ذاتية روائية

 دوافع إصدار الكتاب من خالل مكنوناته ؟!!
حقًا سيرتي الذاتية ، وبصورة محددة  "البصر والبصيرة  "يشكل كتابي الجديد    

إلى حين حصولي على درجة ، البصر منذ قدومي إلى هذه الحياة  قصتي مع كفّ 
الطريق  ين الحاسمتين والمتقابلتين ، من تلكالدكتوراه ، وما تخلل هاتين اللحظت

نني  ا بكل ما انطوتأن أتخطاه كان عليّ  ة التيالمديد عليه من ظلمات وأشواك . وا 
لم أكن أهدف إلى بثه بين المعوقين ، ن عزمت على تأليف عملي المذكور ونشره حي

فحسب ، إنما بين أكبر عدد من البشر ، ما دامت لهم معاناتهم هم اآلخرون ، وما 
ن بدت ذاتية خاصة بي ، ظاًل من ظالل الحياة  داموا قد يجدون في تجربتي ، وا 

فلعلي  س وأمل ، من ضيق وانعتاق ..، من يأبكل ما تنطوي عليه من آالم وأفراح 
وهم يقرأونني في شتاءاتهم ، أتمكن من أن أشكل بالنسبة إليهم ، في خطوة أولى 

مما يعيشونه في  صوتًا مواسيًا يشعرهم بأن هناك من عاشت ما قد يقرب، ولياليهم 
في ية أشحنهم من خالل ما توصلت إليه ولعلي في خطوة ثان لحظاتهم اآلنية .

بالضياء الالزم لتبصرهم بالحقيقة الكاملة لهذه الحياة ، الحياة التي إن ، ة النهاي
، فال بد من أن تنطوي من جانب آخر على  انطوت من جانب على صورها القاتمة

ي وهذا هو حلم، ولعلي في خطوة ثالثة ها المشرقة الباعثة على التفاؤل . صور 
الحافز  -حد على هذه األرض إلنسان واولو  -النهائي ، أتمكن من أن أكّون 

الحيوي الذي سيوقظ إرادته بغية االنتقال بذاته من حال الخضوع واالستسالم لما ُقدَِّر 
فهل أكون من .. إلى اإليمان بثراء الفرص أمام من يسعى إليها . وبعد ، عليه 

من  خالل ما قلُت قد اقتربت من اإلجابة عن التساؤل الذي طالما ُطرح عليّ 
؟! تساؤلهم عن سبب كتابتها في هذه  "البصر والبصيرة  "ن في أثناء إعدادي الكثيري

أخشى أن يخذلني الزمان  المرحلة المبكرة من عمري ؟! إنني أيها اإلنسان كم كنتُ 
وكم  .ج إليك هذه الرسالة ! أو هذه الدائرة الكبيرة التي اكتملت في حياتي خرِ قبل أن أُ 

ثم وأنا أضعها بين ، كتابًا سويًا  وحي ، وقد تمثلتْ أصبحُت اآلن وأنا أضمها إلى ر 
 قد أديتها ! كم أصبحُت ال أخشى هذا الزمان وما يمكن أن يفعله . يديك أمانةً 
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عن  الكتابة مسألة عصية معظم األحيان على التوصيف ، لكن .. دعيني أسألكِ  -
 دافعًا ونتائج ؟!  خصوصية الكتابة بالنسبة إليكِ 

ّسم إجابتي إلى محورين : األول : صغير وثانوي ألنه يتعلق بي ، أستطيع أن أق   
أنا الواحدة فقط من بين ذلك العدد الكبير من البشر ، فكتابتي تخلق لي دائمًا على 

بعد أن ، الصعيد الشخصي شيئًا من التوازن مع داخلي أو مع الخارج المحيط بي 
واالنفعال اللذين يحتاجان على الورق ما شحن مشاعري بالضغط  أكون قد فّرغتُ 

بغية الحيلولة دون إلحاق األذى بمن بات ، حتمًا إلى أي منفذ يتسلالن منه 
يحتضنهما . أما المحور الثاني ، فهو الذي يمتلك المكانة األكثر تميزًا وأهمية في 
منظوري ، بل يشكل الهدف األقصى والنهائي الذي أسعى إلى تحقيقه ، وال أرى 

ي معنًى من دونه ، إنه الوصول إلى البشر ، إلى المتلقين الذين ال إبداعي يحمل أ
ال فلماذا نقوم إذًا بعملية النشر ؟!  ينبغي أن نكتب بصورة رئيسة إال من أجلهم ، وا 

؟! لماذا ال نبقى  ونسعى إلى إجبارهم على تلقي ما ال يخصهم أو ما ال يستوعبونه
إذا كان الذي ؟ نفوسنا وكتاباتنا  على نكفئينم -نحن األدباء  -في حال كهذه 

نبدعه ال يخص سوى نفوسنا وأفهامنا ؟! إنني حين أكتب ال أفعل ذلك إال من أجل 
تعبير عنه بفعل عدم التعبير عما يشاركني اآلخرون اإلحساس به ، وال يستطيعون ال

متلك من الوسائل اإلبداعية ، فأكون بذلك الناطقة باسمهم .. أو امتالكهم ما أ
غوا من بعد ما يكونون قد فرّ ، مسهمة إلى حد ما في خلق شيء من التوازن لديهم ال

حساسهم بأن هنالك  ضغوطاتهم وانفعاالتهم أيضًا في أثناء قيامهم بعملية القراءة ، وا 
رادار الشعوري من يقاسمهم مشاعرهم ، فاألديب يتميز عن غيره بامتالكه ذلك ال

 ضًا بسواه .رَ أن يلتقط ما يمر عَ  الذي يمكن به
 بعد مجموعات شعرية ثالث ، ماذا يعني الشعر لِك ؟! -
لقد حظيت أشعاري بإقبال متميز من الناس ، نظرًا النطوائها على وقفات تأملية    

لكنني الحظت مؤخرًا أنهم بدأوا يطالبونني بكتابة  ملة ربما انتابهم بعضها أحيانًا .شا
في األساس ما بين الكلمة الشعرية التي ال النثر .. بناء على ما يوجد من تباين 

يسهل دائمًا وصولها بفعل كثافتها وشحنها بما تنوع من الدالالت ، والكلمة النثرية 
ني التي تأتيهم بصورة أكثر يسرًا ومباشرة مهما ارتقت بدرجاتها الفنية . ومن هنا رأيتُ 
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النثرية التي أعّبر أتجه نحو تسطير الخواطر ، مع احتفاظي بالجنس األدبي األول 
عما كان من المفترض أن أعّبر عنه شعرًا ، ذلك ألن أساس هدفي األدبي  بها

وفق اللغة التي يختارون ، والفنية ، يتركز بالدرجة األولى على تواصلي مع قرائي 
بداًل من أن أنكفئ على ذاتي ، ، التي أختار ، وفتح الجسور المضيئة بيني وبينهم 

 الجدران بلغتي الخاصة التي قد تحتاج إلى وسيط يترجمها إليهم . ثهم من وراءوأحدّ 
ن كان كذلك ، فمن المسؤول ؟! ومن ثم كيف  - هل الشعر اليوم في أزمة ؟! وا 

 السبيل للخروج من هذه األزمة ؟!
الشعر الحديث ، إذ كم أالحظ بصدده من نفور  الشعر في أزمة ، وبصورة خاصة   

ذا ما شكل هذا القراء الذين لم يعودوا  يستوعبونه ، أو يتمكنون من فك ألغازه . وا 
بداهة انعكاسًا لما فرضت الحياة الحديثة المتطورة من تعقيدات ، فالبد من التركيز 
أيضًا على دور الكثيرين من الشعراء ، الشعراء أنفسهم الذين باتوا يهتمون بالتجريب 

أكثر مما يهتمون بالتعبير ، وتحقيق الخلط والغموض في نصوصه ، في إبداعهم 
ما يتعلق  نَ مَّ ضَ الشفاف الكفيل بخلق التواصل بينهم وبين جمهورهم .. سواء تَ 

وفق اعتقادي  للخالص من عالم المحيط بهم . وليس من سبيل بذواتهم الفردية أو بال
ه هؤالء الشعراء إلى دورهم السلبي المذكور ، وتذكرهم دائمًا سوى تنبُّ ، هذه المعضلة 

ن هناك من يقرأهم ويسمعهم ويبتغي الوصول إلى أعماقهم ، وما يستتبع هذا مع أ
من ضرورة خلق تلك اللغة المرنة التي يمكنها أن تصبح ، االحتفاظ بالفنية العالية 

 يومًا ملكًا مشتركًا ما بين المبدعين والمتلقين .
التفعيلة ، قصيدة  المصطلحات التالية : القصيدة العمودية ، قصيدة ماذا تعني لكِ  -

لى أي منها تنحازين ؟ ولماذا ؟  النثر ؟ وا 
حين تم تقسيم القصيدة العربية إلى أصنافها الثالثة المذكورة ، لم يكن ذلك إال    

يقاعات عصور  ها التي نراها تتدرج في اتساعها كذلك بناء على التباين ما بين آفاق وا 
نحو األمام . وبما أنني أنتمي إلى  ت زمنياً طَ كلما خَ ، بصورة متوازية مع األولى 

العصر األكثر حداثة ، فقد كان ينبغي أن أتجه تلقائيًا إلى قصيدة النثر التي أراها 
من طاقاتي اإلبداعية ، وللتعبير تمنحني من الحرية ما يكفي لتحفيز القدر األكبر 

ل وألوان عن الحياة المحيطة بي بكل ما استجد فيها من آفاق وجزئيات وأشكامن ثم 
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وتداخالت وتناقضات وتعقيدات لم نعهد حضورها فيما سبق بهذا الوضوح . أما 
بالنسبة إلى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة ، فال أرى أن من الممكن خوضي 
فيهما بما أنهما ستضيقان عن روحي وفكري ، وذلك مثلما ال أرى أن من الممكن 

 في طفولتي ونشأتي األولى .عودتي إلى الثياب التي كنت أرتديها 
الصادر عن  "حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي  الهام : " كتابكِ  -

هل لنا أن ندخل في عالمه الفني والواسع ،  5999اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 
 ى ثناياه ؟!معًا لنتحرّ 

ة أدبنا العربي ، تشكيله طفول فعلبرغم األهمية التي اكتسبها الشعر الجاهلي ب   
فإنه لم يحَظ عبر القرون بالدراسات التي كان من شأنها أن تغوص في أعماقه ، 
وتكشف عن جوهره ، وذلك بناء على تركيز نقدنا العربي القديم بالدرجة األولى على 
تحكيم أذواق النقاد الفردية ، واالنشغال ببعض األمور اللغوية التي ال تتجاوز سطح 

النقاد القدامى والمستشرقين والنقاد العرب  ء على انشغال بعض، أو بناالنص 
في صحة نسبه إلى العصر  بالشك، المحدثين المنتمين إلى إبداعات القرن العشرين 

هون إلى هذا بدأ نقادنا يتنبّ  ،ويبدو أنه منذ منتصف القرن العشرين  الجاهلي .
من العالم الغربي بدراسة هذا  ، فأخذوا يوظفون المناهج الحديثة التي اقتبسوهااألمر

تعدد وتنوع من جوانبه مستفيدين من تعددها وتنوعها في توضيح ما ، الشعر وتحليله 
. ومن هنا تحدد عملي ضمن كتابي المذكور في التركيز على نماذج من  ومستوياته

في تقديم إضاءة شاملة ومعمقة آلفاق هذا  بهاآملة أن أسهم ، جهود هؤالء النقاد 
ت األول منها القراءات التي تناولَ  ه إلى ثالثة أبواب : ضّمنتُ ر ، إذ قسمتُ الشع

 . وضّمنتُ  ة واالجتماعيةالشعر الجاهلي بناء على عالقته بمجتمعه كاألنثروبولوجيّ 
رد كالنفسية والتأملية ه بناء على عالقته بالشاعر الفتْ الثاني القراءات التي تناولَ 

ه بناء على عالقته بالنص كالفنية والبنيوية تْ ات التي تناولَ والثالث : القراء الفلسفية .
 بفروعها المختلفة .

نسانيًا ؟! -  كيف أثرت البيئة المحيطة بالشاعرة الدكتورة ريم هالل إبداعيًا .. وا 
عبر إقامتي في مدينة الالذقية ما بين بيئات ثالث متباينة : أوالها حي  لتُ لقد تنقّ    

بما يحملون من بساطة ونقاء ، والثانية منطقة يقطنها متوسطو شعبي يقطنه الفقراء 
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الثراء وتكثر فيها الحدائق المحيطة قطعًا بكل واحد من منازلها ، والثالثة منطقة 
يقطنها األثرياء ويطل عدد كبير من منازلها على ساحلنا . وبذلك فإن المتتبع 

ي عبر هذه المراحل التي ألعمالي األدبية يمكنه أن يتبين أي اغتناء قد تحقق ل
طرأت على حياتي ، فعرفتني بطبقات الناس المختلفة ، وأدخلتني بيوتهم ، وأدق 

من ، تفاصيل عيشهم ، مثلما جعلتني على احتكاك باألرض ، بعناصرها المختلفة 
تراب وأزهار ونباتات وأشجار ، وعلى احتكاك بالبحر ، أيضًا بعناصره المختلفة التي 

 عباراتي .     وضوح على الكثير من كلماتي و مع ما سبق بأراها تنعكس 
 هل يواكب النقد حركة اإلبداع بشكل عام واإلبداع الشعري بشكل خاص ؟! -
كال .. ليس من الممكن للنقد حاليًا أن يواكب اإلبداع األدبي أيًا كان جنسه ،    

ولصعوبة تصنيف نظرًا لغزارة إنتاجه في هذا الزمان بصورة لم نعهدها من قبل ، 
 ها وثمينها .الناقد لهذا السيل المتدفق من الكتب بغية التمييز ما بين غثّ 

 اإلبداعي .. متى سنكون على موعد معه ؟! د. ريم .. جديدكِ  -
 ه مجموعة من الخواطر التي تغلبُ نُ أضمّ ،  "رتي من مفكّ  "فًا بعنوان اآلن مؤلَّ  أعدُّ    

ن كنتُ ، عليها اللغة النثرية  ال أتغافل عن تهجينها بقدر من اللغتين الشعرية  وا 
فأحيانًا ما يتعلق بذاتي ، وأحيانًا  ، والقصصية .. أما على صعيد ما أطرح فيها

بذوات اآلخرين .. وأحيانًا بأي عنصر من عناصر العالم الخارجي .. آملة من 
مولية التي ال أن أؤكد توقي في الكتابة األدبية إلى تلك الش خالل هذا المزيج الحرّ 

تعرف التقيد بحدود أي جنس أدبي ، وال بحدود أي موضوع ، وذلك بغية الوصول 
..  حدودًا في كثرتها وتنوعهافي النهاية إلى أي ميل من ميول القراء التي ال تعرف 

أما عن الموعد مع المؤلف المذكور ، فهذا ما ال أدركه مثلما ال أدرك الموعد مع 
 .تفتح زهرة في شرفتي 

 ين توجيهها ؟كلمة أخيرة تودّ  -
دبي ألاألساسي  المنطلقبكلمتي التي تشكل دائمًا  عامةٍ بأريد أن أتوجه إلى البشر    

وهي : أليس لنا أيها اإلنسان منذ األزل أبوان واحدان ؟! إذًا أنت أيها اإلنسان في 
 أي زمان ومكان .. أنت أخي ..
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 لماذا وكيف تكتب األنثى ؟
 حيدر على مجموعة من األديباتمحمد  ضالطرحه ن لاؤ س

 مداخلة الدكتورة ريم هالل
 55/2/7112 ، تاريخ 3جامعة تشرين ، عدد  - ُنِشَرت  في جريدة الغد

    
ذلك  .يتطلب التساؤل أواًل عما أكتب .،  إن التساؤل عن كيفية كتابتي وسببها   

، وأصيغ من خاللها  لتشكيله في مرحلة أولى العناصر األولية التي أتصرف بها
وهدفي من ، .. ثم إلمكان ربطي في مرحلة ثانية بين طبيعة هذه العناصر  أدبي

 صياغتها أدبًا ...
إنني من خالل األعمال التي أنجزُتها ، والتي يمكن أن أنجزها مستقباًل ، ال أتمنى    

كون في مجال معين من مجاالت الحياة ، فأ متخصصةً  االنتهاء إلى عّدي أديبةً 
مثاًل أديبة المرأة أو الطفل أو البحر أو الصحراء ، وما إلى ذلك من تسميات ، إنما 

ة بكل ما ينطويان عليه من أبعاد كبير ، أتمنى عّدي أديبة الحياة والكون بأسرهما 
لذا أراني أتدرج في كتاباتي من الدائرة األصغر  ورئيسة وجزئيات صغيرة وثانوية .

متناهية في اتساعها ، دائرة الخالق مبتكر انتهاًء بالدائرة الالفاألوسع ، نحو األوسع 
بناًء على ما تفترض ، كل شيء . علمًا أنني آثرُت هذا االتجاه الشامل في إبداعي 

تتوقف عند كل أمر ما دام ، أراها وقبل أن أصبح أديبة  تأمالتي الشاملة التي كنتُ 
وهذا ليس كذلك ،  ن اختصاصيدون القول إن هذا م، فعل فعله في مشاعري  قد

، تأمالتي التي تحملني على تذّكر ذاتي الطفلة التي كانت تعَمد بيديها الصغيرتين 
 !! : ها أنا أحتضن العالم بكليته ..إلى عناق الكرة األرضية المجّسمة في بيتها قائلًة 

عن  أما بشأن اإلجابة عن كيفية كتابتي ، فربما ستعذرني إذا ما أبديُت عجزي   
إعطائها حقها من اإلسهاب والتفصيل ، ذلك لجهلي بالكثير من آلياتها التي ال تشكل 

الذي لم نتمكن ولن ، في حقيقة األمر سوى صورة مصّغرة آلليات الخلق اإللهي 
 ه .نتمكن من فهم سرّ 

صغير  هماأّول وفيما يتعلق بسبب كتابتي ، فقد أستطيع أن أشطره إلى محورين :   
ألنه يتعلق بي ، فكتابتي تخلق لي دائمًا على الصعيد الشخصي شيئًا من ، وثانوي 



 111 

بعدما أكون قد فّرغُت على الورق ما ، بي  مع داخلي ، أو مع الخارج المحيط التوازن
بغية ، إلى أي منفذ يتسلالن منه  االنفعال اللذين يحتاجانمشاعري بالضغط و  حنَ شَ 

تضنهما . أما المحور الثاني ، فهو الذي الحيلولة دون إلحاق األذى بمن باتت تح
بل يشكل الهدف األقصى والنهائي كثر تميزًا وأهمّية في منظوري ، يمتلك المكانة األ

الذي أسعى إلى تحقيقه ، وال أرى إبداعي يحمل أي معنًى من دونه .. إنه الوصول 
ال  إلى البشر ، إلى المتلقين الذين ال ينبغي أن نكتب بصورة رئيسة إال من أجلهم ، وا 

أو  ي ما ال يخصهم ؟فلماذا نقوم إذًا بعملية النشر ؟! ونسعى إلى إجبارهم على تلقّ 
ماال يستوعبون ؟! إنني حين أكتب ال أفعل ذلك إال من أجل التعبير عما يشاركني 
اآلخرون اإلحساس به ، وال يستطيعون التعبير عنه بفعل عدم امتالكهم ما أمتلك من 

 عية ، فأكون  بذلك الناطقة باسمهم .الوسائل اإلبدا
 

 ةسيرة ذاتيّ  "البصر والبصيرة  "
 ريم هالل على نهج طه حسين
 الدكتور عبد اهلل أبو هيف

 7112/ 2/1 تاريخ،  3775، عدد سورية  –تشرين  جريدةفي  ت  ُنِشرَ 
   
غير أن قيمته يري ، في السرد السّ  "البصر والبصيرة  "يندرج كتاب ريم هالل    
والفنية تكمن في إضاءته لتجربة ممعنة في فرادتها وخصوصيتها من  لفكريةا

على أن العاهة ال تمنع تحقق  ،، قوامها استخالص الحكمة الباقية منظورات متعددة 
الذات أو تعوقها عن اإلدراك الجمالي والمعرفي والنضالي لمعاني الحياة واشتراطات 

 الوجود األقسى مع هذه العاهة .
 يس النص :تجن -5
يفترق النص مع الرواية ليلتقي مع السرد الروائي السيري الذي يجعل السيرة    

مرجعًا للنص ، ومراحًا للتخييل السردي غالبًا من جهة ، ولتجنيح اللغة نحو أمداء 
فسيحة للتأمل وتمحيص الذات الخاصة قلياًل من جهة أخرى . إنه نص سيري يلوذ 

تغرق في فضاء الوقائع الشخصية ابتعاثًا لوطأة الحال ، بالسرد بما هو تخييل ، فيس
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واكتناهًا لجوهر التجربة الموجعة . ولعلنا ننطلق من التعريف المتفق عليه في النظر 
قصة استعارية نثرية يروي فيها شخص حقيقي قصة  لسيرة الذاتية بوصفها "إلى ا

كوين شخصيته مرّكزًا حديثه على حياته الفردية ، وعلى ت، وجوده الخاص 
السرد  قرب إلى السيرة الذاتية في شكله ". غير أن نص ريم هالل أ "بالخصوص 

 "، وفي موضوعه  يقاطع بالوثائق والنصوص األخرى " النثري الذي يتقاطع أو
التركيز على حياة المتكلم وتاريخه الشخصي ، بل إن هذا التاريخ الشخصي عند 

، وفي وضعية المؤلف  العناية بالتاريخ العام "حده دون هالل يصير مثار االهتمام و 
اإلحالة إلى الشخصية الحقيقية وتطابق هذه اإلحالة مع منطق الراوي / المتكلم ،  "

الخطاب المتكلم في  وقد كان متمازجًا مع الراوي الغائب في الفصل األول ، ثم باشر
قية من المنظور يالتطابق مع الشخصية الحق ، وفي وضعية الراوي " بقية الفصول "

وحدة المؤلف والراوي  "البصر والبصيرة " . ونالحظ في  االستعادي للقصة "
والشخصية باستخدام ضمير المتكلم الذي ضّيق حدود الرؤية أو وجهة النظر في 
مراحل معينة ، وال سيما الطفولة واليفاعة إلى المعرفة الذاتية بالعالم وبآفاق التجربة ، 

ر الغائب رحابة رؤيوية أوسع للسرد وللمنظور السردي . وال يقلل بينما يتيح الضمي
السيرة الذاتية بالميثاق  بما دعاه منّظرو "البصر والبصيرة  "من هذا الشأن تمتع 

 السير ذاتي حول أهمية التطابق بين الراوي والشخصية والمؤلف .
 التوصيف : -7
عادي ، ويتوزع على واحد يقع الكتاب في مئتين وأربعين صفحة من القطع ال   

ي التاسع عشر وعشرين فصاًل مرقمًا ، واستعادت المؤلفة في الفصل األول ميالدها ف
 ، واعتنت بوصف الوالدة والمكان وفضاء العائلة .  5921من نيسان سنة 

وعاينت في الفصل الثاني التنبه لمرضها ، وزيارة األطباء في دمشق ، والمرارة    
التي لم تبارحه قط ، واإلشارة إلى انتقال هذه المرارة لدى المحيطين  القاتلة لدى األب

 .    بها
ووصفت في الثالث الطفولة المعّذبة وااللتحاق بالمدرسة ، وفّصلت القول في    

 - 5922الرابع حول تفاصيل هذا االلتحاق برفقة أختها الصغرى رندة للعام الدراسي 
ليها ، مما أثار تبعات العاهة المرّوعة ، وهي متاعب جو غريب وجديد ع 5927
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وعنيت بأشجان السنتين الدراسيتين الثانية  الخطوة األولى على سّلم الحياة . منذ
والثالثة في الفصل الخامس والسادس ، ورصدت في الفصل السابع بعض 
المالحظات حول المرحلة االبتدائية وممارسة المعلمات والطالبات المتباينة معها ، 

 . اقم في روعها اإلحساس القاهر بلطمات الزمانتفلي
وخصصت الفصل الثامن لوالدة أختها رفيف التي تعاني من المرض إياه ، وفي    

ريم تمامًا . ثم كشف الفحص آنذاك أن عيني  دمشق ، غطت الغشاوة البيضاء عين
بذكر العظماء من ذوي  -تطمينًا لها  -رفيف سليمتان . وسرعان ما الذ األب 

 العاهات ، وما لبثت أن قاربت وضعها السابق : ضعف الشبكية بالعالج . 
ونقلت في الفصل التاسع اكتشاف موهبتها الغنائية ، ومشاركتها في حفل للشبيبة    

مؤديًة أغاني لفيروز وعفاف راضي ، ووصفت في الفصل العاشر انتقالها إلى ثانوية 
ًا عند فصل الحادي عشر مليّ البعث وتطورات وضعها الصعب . ووقفت في ال

ُمعضلة وجودها وعذابه ، فهي عند مفترق طرق مادامت ماضية في مسار اآلالم ، 
تتجاوز تقييده إلرادتها المكينة فتعلن مع نفسها اإلصرار على مواجهة التحدي ل

بداعًا ، فحصلت بعزيمتها على الدرجة  مكانيتها الكامنة نحو تحقيق ذاتها تفوقًا وا  وا 
 في الصف الثاني اإلعدادي على قريناتها بالكامل . األولى 

ونظرت في الفصل الثاني عشر إلى مشاركتها في االحتفاالت الشبابية ، وفي    
مسابقة المطربين في اإلذاعة بالالذقية ، ومشاركتها في التصفية النهائية في دمشق ، 

مطربًا فيما بعد أمثال ن اسمها فائزة بين مجموعة هواة الغناء ، ومنهم من صار علِ فأُ 
فاتن حناوي وفهد يكن وسمير سمرا . وأمعنت في هذا الفصل في تقدير العالقة 

، وحزنها على رحيل فيلمون وهبي  ية الرحيبة بجدتها األولى ألمهاالمميزة واإلنسان
الذي ساهم في رعاية موهبتها الغنائية ، ثم عرضت ألغانيها ، ولقرار استنكافها عن 

 ظل اشتعال حماستها على التخرج من الجامعة مبرزة ومتفردة . الغناء في 
وتصاعدت في الفصل الثالث عشر وتيرة تحدي اإلعاقة تعزيزًا لوعي الحالة    

تعتمد على ذاتها في تكوين  الخاصة إثر إصابتها بمرض التيفوئيد ، فقررت أن
من خالل العناية  ، وقد أسرفت في مديح والدها إلسهامه في تربيتها الثقافيةذاتها

بالعلم وبِسَير أصحاب العاهات ومعاني دروس الحياة في هذا االتجاه ، واالعتراف 
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بفضل األب واألم بعامة في تكوينها الذاتي ، وتجدد حلم الحصول على الدكتوراه 
 تحقيقًا لذلك . 

ووصفت في الفصل الرابع عشر دخولها إلى الجامعة وصعوبات ُبعدها عن    
ية التي خذلتها ، إلى بق ن في مواقف المحيطين من صديقتها " م "والتبايمنزلها ، 

سيما محمد حاتم . وواجهت في الفصل الخامس الوجوه ذات الفضل عليها ، وال 
عشر تحديات اإلعاقة ، فقررت الذهاب إلى الكلية بمفردها ، وامتدت هذه المواجهة 

دهر التي ترافقت مع قسوة إلى الفصل السادس عشر إذ تصاعدت وطأة مكابدة ال
 الرفيقات حولها ، وبدأت في بّث حكمة الحياة .

منها نادمة ، وانغمار  اقتراب رفيقتها " م " ووصفت في الفصل السابع عشر   
الموقف منها بالتسامح والغفران والرحمة ، بينما تنثال الدروس والعبر من نبع حكمة 

 المعوقين . الحياة التي اندغمت بها ، والتحقت بجمعية
وأظهرت في الفصل الثامن عشر حصاد عزيمتها في سيرتها الدراسية الجامعية ،    

،  5913حتى تخرجها درجة األولى على الدفعات جميعها مما جعلها تحوز ال
التي  لملتبس لدى تسجيلها ندم صديقتها " م "وأفصحت عن مرارة التعاضد اإلنساني ا

 حافظت على وّدها .
ي الفصل التاسع عشر صعوبات تعيينها معيدة ، وغضبها من إقصاء ووثّقت ف   

رسالهم رسالة إلى وزير التعليم العالي لمجاوزة هذا  المكفوفين ، وغضب األساتذة وا 
الظلم الفادح ، وَتَلْتها رسالة والدها إلى رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بالمزيد من جهد 

 جمهورية بتعيينها معيدة . االتصاالت والتضامن حتى صدر قرار رئيس ال
وخصصت الفصل العشرين لمعاناتها في أطروحة الماجستير التي كانت عن نقد    

طه حسين ، ووصفت وقت الدفاع ونقمتها على أحد المناقشين ألطروحتها ، ثم 
التفَتْت إلى تجربة أختها المماثلة لها رفيف ، ولفتت النظر إلى صدور ديوانها . 

الفصل الحادي والعشرين بذكر تفاصيل دفاعها عن الدكتوراه وختمت سيرتها في 
 تتويجًا لمعنى تحقق الذات .

 قضايا السيرة الذاتية : -2
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بقيمة فنية عالية ، إذ نقلت هالل قصتها إلى  "البصر والبصيرة  "تتميز سيرة    
الت ، خطاب يقارب السرد الروائي ، ويزهو بتعليله للوقائع واستنطاقها المعاني والدال

مثلما ينهض على تنظيم السرد وضبطه لعمليتي التكثيف والتوسع ، فال تستطرد 
هالل في سرد األحداث وتفاصيلها الحارقة ، وال تقع في وهدة التكثيف المخّل بوعي 
التجربة . وقد بنت الكاتبة سيرتها على روابط ظاهرة منتشرة في السرد السير ذاتي ، 

امت السيرة على استعادة الحوافز " الوحدات تتابع ، فقوهي االستعادة والتداعي وال
الدالة على خصوصية التجربة وسبل مجاوزة اإلعاقة إلى  القصصية الصغرى "

التحقق الذاتي المشّرف للكرامة اإلنسانية ، وتكاد تكون السيرة برّمتها استرجاعًا بوعي 
ت إلكمال المبنى الراهن لدى صاحبة السيرة لتفاصيل حياتها المّرة . واستعان

االستعادي بالتداعي المعنوي الذي يركز على وقائع معينة أو أفكار محددة من شأنها 
أن تضاعف من وظيفة الربط بين الفصول ، وعمدت إلى التتابع في السرد ، ال على 
سبيل اليوميات أو المذّكرات ، بل اإلحاطة بالمفاصل الرئيسة في هذه التجربة 

 المتفردة . 
اختارت ريم هالل الصوغ الفني التخييلي في الفصل الثاني بالمزج  بين  وقد   

الراوي المتكلم والراوي المضمر ، وبالعناية بالفضاء الزماني والمكاني العام ، وبمحيط 
الشخصيات األخرى الفاعلة ، وبضبط المنظور السردي ، ثم ما لبثت أن باشرت 

حت ضغط مواجهة العاهة والسعي إلى تحقق خطابها في الفصول التالية شيئًا فشيئًا ت
الذات ، لتقترب الفصول األخيرة من التسجيل الحرفي لوقائع ضاغطة أو حاسمة أو 

 دالة على تحوالت التجربة . 
وكشفت المباشرة عن عناء أفعال وردود أفعال بعض المحيطين بها على رهافة    

، وتنضح السيرة  عليهمي شمتت فيها من حكم القضاء إحساسها إلى الدرجة الت
بعشرات المواقف المادحة ألسماء صريحة عرفانًا بجميل أصحابها ، مثلما أفصحت 
عن عشرات المواقف القادحة إظهارًا أو إضمارًا ألسماء موصوفة أو ُمرمز إليها 

 بالحروف األولى . 
هالل ويتضح األمر الثاني في مبنى السيرة الذاتية وداللته العامة .. ولعل ريم    

، ثم لجأت إلى المباشرة أكثر  "األيام  "اختارت في بادئ األمر نهج طه حسين في 
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تعميقًا للميثاق السير ذاتي ، غير أنها اعتمدت على بعض خصائص منهج طه 
حسين نفسه ، وال سيما االنتقاء في ذكر تفاصيل بعينها أو إيراد وجهة نظر 

، فليس ثمة اهتمام بمواقف الشخصيات  صاحبتها دون العناية بأعوان السرد اآلخرين
األخرى ، أو بما تفكر فيه ، أو بما يعّمق السرد من خالله التحليل النفسي ، ألن 
هالل آثرت اإلحاطة بقضية واحدة هي تصوير سيرتها المعرفية مثل طه حسين ، 

 وِذكر ما يعزز هذا التصوير من وجهة نظرها وحدها .
ا إلى تفسير وجهة نظرها من تالقي المعرفي مع وتضافَر مع االنتقاء مسعاه   

اإليماني بلوغًا إلى تحقق الذات المبدعة والفاعلة ، فأضاء التفسير لحظات العسر 
والقيد والضغوط الكثيرة التي جاوزتها ريم هالل مقاربة للفيض العرفاني في فضاء 

 البصيرة . 
 

 في ندوة كاتب وموقف"  البصر والبصيرة" 
 يل خليلسهاإلعالمّي 

 55/1/7112، تاريخ  1150، عددالالذقّية  –في جريدة الوحدة  ت  رَ شِ نُ 
 

بالتعاون مع مديرية الثقافة بالالذقية ، أقامت الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون    
في صالة المركز الثقافي بالالذقية ،  "كاتب وموقف  "ندوتها األسبوعية من برنامج 

، وهو عنوان رواية لضيفة الندوة الدكتورة  "بصر والبصيرة ال "وكانت الندوة بعنوان 
البرنامج األستاذ عبد  ريم هالل ، وكعادته في احترام المواعيد بدأ مدير الندوة ومعدّ 

الرحمن الحلبي الساعة السابعة تمامًا . وكانت صالة الندوة تغّص بجمهور نوعي 
لصعاب ، فالمعروف أن يحب ضيفة الندوة ، ويجّل شجاعتها في التغلب على ا

الدكتورة ريم فقدت البصر صغيرًة ، ولكنها لم تفقد البصيرة ، فبعد نيلها الثانوية 
كلية اآلداب . والجميل أن ريم قررت حفظ  - الالذقّيةالعامة انتسبت إلى جامعة 

امعة ، ونجحت تفرعات الطريق من البيت إلى الجامعة ، كي تذهب بمفردها إلى الج
. وقال األستاذ الحلبي في البداية : هذه الريم الهاللية تشكل  بالبصر بالبصيرة ال

حالة خاصة ، فهي التي حولت الظلمة إلى نور يمور باألمل منطلقة بإرادتها 
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ساعية إلى هدف منشود ، وهو دحر الظالم . لم تحقد ريم على من أساء  ،الصلبة
 "ريم هذه تؤمن بمبدأ يقول :  إليها ، وكانت تتمنى للمسيء السالمة من األذى .. إن

.  "ي الصعاب ، ال بد أن يمتلك القدرة على السماح من يمتلك مثلي القدرة على تحدّ 
األدب العربي مستشهدًا بسيرة لسيرة الذاتية في ثم تحدث األستاذ الحلبي عن فن ا

عميد األدب العربي الدكتور طه حسين ، ألن القواسم المشتركة كثيرة بين الدكتور 
ي الندوة الدكتور عبد اهلل أبو هيف حسين والدكتورة هالل . وبعد ذلك قام بتقديم ضيفَ 

نسة والدكتور محمد عبد الرحمن يونس ، وأشار إلى وجود الناقد المعروف وفيق خ
. وقال األستاذ الحلبي : موضوع الندوة هو رواية ريم  راجيًا منه أن يشارك بمداخلة

حركة النقد العربي الحديث  "وسنتحدث أيضًا عن كتابها ، "  البصر والبصيرة" هالل 
 . ثم طلب مدير الندوة أن تتحدث فقالت : "حول الشعر الجاهلي 

حين أتحدث عن تجربتي في الحياة واألدب ، البد من العودة إلى األصول .    
ُولدُت أعاني من ضعف في البصر ، وهذا األمر وضعني أمام خيارين : إما 

ما االنطالق نكفاء علاال عبر عالم النور ، ووقع اختياري على األمر ى الذات وا 
كثير من بالالثاني إيمانًا بثراء النور واقتداًء بعباقرة العالم ، وهذا االختيار جعلني أمّر 

وباإلرادة والتصميم  ال سيما على درب العلم والمعرفة .المصاعب والمشقات ، و 
ياز خطواتي األولى وتفوقُت وتخرجُت من وبجهودي وجهود أسرتي تمكنُت من اجت

الجامعة ، وكان حلمي أن أكون معيدة في الكلية كي أتابع دراساتي العليا مقتديًة 
بالدكتور طه حسين ، وليس هنا من مجال لذكر الصعاب التي اعترضتني في سبيل 

 ذلك . 
فقال : وهنا بدأ الحديث الدكتور أبو هيف عن تجنيس رواية الدكتورة هالل ،    

يندرج كتاب الدكتورة هالل في إطار السرد السيري ، وقيمته الفنية تكمن في 
المجتهد في واستنباط الحكمة من أن العاهة ال يمكن أن تعيق ، الخصوصية والفرادة 
إن كتاب ريم يلوذ بالسرد بما هو تخييل وهو أقرب إلى أدب  الوصول إلى هدفه .

لوثائق والتركيز على حياة المتكلم ويعير االهتمام الذي يتقاطع با، السيرة الذاتية 
دون االلتفات إلى التاريخ العام ، لقد آثرت ريم استخدام ضمير المتكلم ، بالذات 

بعكس الدكتور طه حسين الذي آثر ضمير الغائب . وبعد ذلك تحدث الدكتور يونس 
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. وبعد ذلك طلب مستعرضًا الرواية ، وال أجد ضرورة لتكرار ما قاله الدكتور يونس 
لقادر هالل بكل األستاذ الحلبي من والد الدكتورة ريم أن يتحدث ، فقام األستاذ عبد ا

جانب ابنته ريم ، وحاول الحديث ، ولكن الدموع غلبته ، وأنا  وقاره ، وجلس إلى
ليس هناك شيء أغلى من  "، إذ قال :  " غوته"  ذّكرُت قول شاعر ألمانيا العظيمت

، اقته أن يجعل األستاذ هالل يتحدث، واستطاع األستاذ الحلبي بلب ".. دموع الرجال 
إلى أن أطلعتني ابنتي ريم ، فقال األستاذ هالل : كنت من أنصار الشعر العمودي 

على قصائدها ، وعندما انتهيت من قراءة تلك القصائد التي ال تنتمي إلى شعرنا 
 !الكالسيكي ، قلت لها : يا ريم أنت شاعرة .. !

ثم طلب األستاذ الحلبي من األديب والناقد وفيق خنسة المشاركة ، والمعروف عن    
األستاذ خنسة عمق وجدية آرائه ، لذا أثارت مداخلته الحاضرين بعمقها وجديتها . 
وفي ختام الندوة أهدت الدكتورة هالل جمهور الحاضرين أغنية بصوتها الحساس 

وة كاتب وموقف من أكثر الندوات إمتاعًا الرهيف . وأعترف هنا ببساطة بأن ند
لغناها بالمشاركين . بقي أن أقول : تحية من القلب لصديقة النور ريم هالل ، وتحية 

 احترام لوالد ووالدة ريم اللذين أشعال درب ريم بألف نجمة من الحب والحنان .   
 

 تحاضر في سيدات األعمال الدكتورة ريم هالل                 
 70/7/7112 تاريخ ، 1115، عددالالذقّية  –ت  في جريدة الوحدة رَ ُنشِ 

     
في إطار نشاط لجنة سيدات األعمال في الالذقية ، ألقت الدكتورة األديبة ريم    

، وذلك في المركز  "ي اإلعاقة البصر والبصيرة وتحدّ  "هالل محاضرة بعنوان 
دعتها في كتابها الخامس الذي الثقافي ، تحدثت فيها عن تجربتها الشخصية كما أو 

الذي تتحدث فيه عن حياتها منذ لحظة الوالدة ،  "البصر والبصيرة  "يحمل عنوان 
 حتى لحظة حصولها على درجة الدكتوراه في األدب العربي .

تها وهي ال تكاد لحظة والدقسمت الدكتورة حياتها إلى قسمين : القسم األول منذ    
سدت معاناتها الحقيقية . والمرحلة الثانية عندما تج حتى حوالي سن السادسة ترى

 عاهتها ، وما سببته لها من آالم وصعوبات . بإدراكها 
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الدكتورة في محاضرتها أيضًا معاناتها على الصعيدين الدراسي  تناولت   
واالجتماعي ، فقاومت العزلة ، وانخرطت في المجتمع بطريقة طبيعية ، ورفضت 

أثناء السير في الشارع ، وتابعت دراساتها بعد ذلك للحصول  مساعدة اآلخرين حتى
لتثبت مدى قدرة اإلنسان على تحدي الصعوبات والمعوقات ، على درجة الدكتوراه 

 بالجهد المتواصل الدؤوب .
 

 توفيق حالق أجراه مصطفى علوش جاء في حوار مع اإلعالميّ 
 7112/ 2/2تاريخ  ، 3727، عددسورية  –في جريدة تشرين  ُنِشرَ 

 
اعتادت العمل  -إذا صّح التعبير  -االستثنائية  "ابن البلد  " شخصيات برنامجكَ  -

أو يغّير  ؟ألم تخَش أن يربكها الضوء  ..يها الضوء عل في الظل وأنت فجأًة سّلطتَ 
 من عطائها ؟

هذا النوع من الشخصيات ، ال يمكن ألي ضوء أن يغّيرها أو يغّير من طبيعتها    
ة واإلبداعية ، فأمثال د. ريم هالل ، أو ماهر عيون السود ، أو األب بولس الخّير 

وشاهدوا ، سليمان ، وغيرهم من الذين ظهروا في البرنامج ... جلسوا أمام الشاشة 
 ذواتهم ، وفي اليوم التالي عادوا إلى طبيعتهم وحياتهم وعملهم وعادوا لعائالتهم .   

 
 الدكتورة ريم هالل حوار مع
 ته ريم ديبأجر 

 9/2/7112تاريخ ،  1170، عدد الالذقّية  –الوحدة  جريدةفي  ُنِشرَ 
     
لم تكن اإلعاقة البصرية إال دافعًا وحافزًا لمتابعة حياتها ودراستها وتحطيم العقبات    

وتذليل الصعاب ، وتصميمًا على متابعة الدراسة والتفوق . إنها األديبة الدكتورة ريم 
نة الشفافة الرقيقة ، التي تزرع في النفس حب الحياة والتصميم على هالل ، اإلنسا

 قهر الظروف مهما كانت . مع الشاعرة األديبة ريم كان لنا الحوار اآلتي : 
 من هي ريم هالل ؟ -
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بضعف شديد في البصر ، لكن هذا لم يعِن اجتياز  ولدُت في الالذقية مصابةً    
إيمانًا منا بأن ، ، إنما في مدرسة للمبصرين دراستي في مدرسة خاصة بالمكفوفين 

المعوق ينبغي منذ طفولته أن يعتاد االنخراط في مجتمعه المحيط به على اختالف 
ْن أدى به هذا إلى مروره بالكثير من الصعوبات . حصلُت على إجازتي  فئاته ، وا 

يا استجابة ، ثم تابعُت دراساتي العل 5913الجامعية في اللغة العربية وآدابها عام 
، وكانت 5996لطموحاتي التي ال ُتحّد ، فحصلُت على درجة الماجستير عام 

، ثم حصلُت على درجة الدكتوراه  "المنهج النقدي عند طه حسين  "رسالتي بعنوان 
العربي الحديث حول الشعر حركة النقد  "، وكانت رسالتي بعنوان  5991عام 

قسم اللغة العربية بجامعة  -اآلداب  ، واآلن أعمل مدرسة في كلية " الجاهلي
لى جانب هذا دخلتُ بمحبة طالبي وتقديرهم الكب محاطةً ،  الالذقّية  ير لتجربتي . وا 

عالم األدب الذي أجد فيه نفسي اآلن بالدرجة األولى ، لكوني أنفتح من خالله على 
 تجارب اآلخرين التي ال أرى فيها سوى صور لتجربتي الشخصية . وقد صدرت لي

كل آفاقي  " -5991عن وزارة الثقافة عام  "افة العرّ  "ثالث مجموعات شعرية 
عن دار المرساة في  "اسمي واألرض  " -5997عن وزارة الثقافة عام  " ألغنياتكِ 

عن دار  "البصر والبصيرة  "، ومؤّخرًا صدر كتابي الحلم  6115الالذقية عام 
على سيرتي الذاتية التي كنت أتطلع  اآلداب ببيروت ، أقول كتابي الحلم النطوائه

إلى تسجيلها منذ يفاعتي األولى ، لذا يمكنِك أن تتصوري أي احتضان قد حظي به 
 هذا العمل لدى قدومه إلّي نسخًة مطبوعة . 

 ريم هالل تشكل حالة خاصة تلخص معنى التحّدي . بماذا تحّدثيننا عن ذلك ؟  -
أول جذوة من التحدي في داخلي ، إذ برغم منذ يومي األول في المدرسة توقدْت    

الصعوبات التي اكتنفتني على الفور ، وتبدُّل صورة ذلك العالم المأمول الذي كنت 
بّث أي شكوى لوالدّي خشية أن الصمت ، وتجنبُت أظنه زاهيًا ، فإنني لزمُت 

 ينتزعاني منه ، من ذلك المكان الذي يوجد فيه كل من هم في مثل سني ، ويفتتحا
 أبواب مدرستي في البيت .

 وما هي الصعوبات التي واجهتك ؟  -
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صعوبات كثيرة ُخصِّصُت بها منذ طفولتي بناًء على وضعي الخاص ، وقد    
من خالل  أحدهما مجال تعليمي ، إذ كان عليّ توزعْت ما بين مجالين أساسيين : 

وأدرك رسمها  حروفبقايا بصري الضعيفة التي ال تتعدى ثالث درجات أن أتبين ال
. ثم هناك المجال االجتماعي الذي لم يقّل تصّلبًا عن المجال األول ،  قراءًة وكتابةً 

عديدين من غير األخيار الذين وجدُتهم مكان الإذ تمّثَل في مصادفتي عبر كل زمان و 
وكأنني أنا التي أسهمُت في خلقها ، مما أظهرهم أمامي ، يعاقبونني على إعاقتي 

من اإلعاقة ذاتها ، ألن هذه إذا لم َتِع ما تفعل ، فإن أولئك يعون أكثر قسوًة 
 ويصممون . 

 من كان صاحب الفضل في انتصارك على هذه الصعوبات والظروف القاسية ؟ -
إنهم الصنف المقابل ، صنف األخيار الذين التقيُتهم أيضًا على طريقي بالتوازي    

لوالها َلَما أتيح النماء لتلك الغرسة الضعيفة  مع غير األخيار ، إنهم أواًل أسرتي التي
التي كانت تحتاج إلى المزيد من الرعاية واالهتمام والجهود ، إنهم الكثيرون الكثيرون 

توهجها ما  الذين تلوا األسرة ومنحوني جميعًا ُشَعاًل من عيونهم ، وقد تفاوتت درجات
اثنتين ، فإنني غدوُت أرى بين فرد وآخر . لذا فإن كل مبصر إذا هو يرى بعينين 

 بآالف العيون .
 هل صحيح أنك أول فتاة عربية كفيفة تنال درجة الدكتوراه ؟ -
منذ سنوات عرضْت إحدى المحطات الفضائية فتاة أردنية كانت قد حصلت على    

درجة الدكتوراه في الحقوق ، وقدمْتها على أنها أول فتاة عربية كفيفة تحصل على 
علمية العليا في الوطن العربي ، علمًا أنني كنُت قد حصلُت على هذه المرتبة ال

المرتبة ذاتها قبل الفتاة المذكورة بأشهر . على أي حال إن ما أستطيع أن أدلي به 
، فإذا لم توجد  5991ُت درجة الدكتوراه في الخامس من أيار عام ز هنا هو أنني ح

دْت ، ذا ُوجِ ولية بهذا الصدد إلّي ، وا  قال األواحدة سبقتني إليها ، فإن هذا سيعني انت
 سأكون من بين المهنئين لها .

 هل كان لتجربة الدكتور طه حسين دور في مسيرة حياتك ؟ -
 بهاال شك أن الدكتور طه حسين شّكل بالنسبة إلّي القدوة المضيئة التي اهتدت    

تي ، أما بعد خطواتي ، لكن هذا كان في مراحلي األولى التي لم تكتمل فيها تجرب
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اكتمال دائرة كبيرة من هذه التجربة ، فقد وجدُت ضرورة في دخولي طور االنعتاق ، 
وبلورة شخصيتي المستقلة التي لم َيُعد من المالئم لها أن تظل خاضعة لتأثير أحد . 

، هل سأكون حينئٍذ قد قدمُت  متشبثة بصورة طه حسين أو سواها إنني إذا ظللتُ 
بالنسبة إلى نهر  اً ها أو عن سواها ؟ وهل هذا يعني ما هو مهمسوى نسخة مكررة عن

 الحياة المتجدد ؟ 
 وماذا عن بداياتك الشعرية ؟ -
ني لم أكتب الشعر في سن هناك أمر أختلف فيه عن كثيرين من الشعراء ، وهو أن   

 ذلك النشغالي خالل دراستي المدرسية والجامعية بتحقيق تفوقي ، ثم بمتابعةمبكرة ، 
دراساتي العليا بغية الحصول على درجة الدكتوراه ، لكن ما إن حصلُت على درجة 
ل في نفسي امتد إلى مسيرتي ، فقد تفّجرْت موهبتي  الماجستير حتى حدث تحوُّ

وبدأُت أحيد عن  تنمو ببطء خالل السنوات السابقة ،الشعرية التي يبدو أنها كانت 
هو أنني ، ن من العوامل التي أسهمت في ذلك وكا حلمي بالتفرُّغ للبحث األكاديمي .

ذلك الشوط من عِمل التأمل في تجربتي بعد قطعي في الحين المذكور أخذُت أُ 
، فوجدُتها مليئة باألحداث والصور التي هي جديرة بأن تمطر مدادي ، ومن حياتي

حاسيسي هذه التجربة تبيَّن لي أنني أنطلق دائمًا إلى تجارب اآلخرين حاملًة حيالها أ
لى هذين العاملين اللذين أسهما في تفجُّري ، ذاتها  التي أراها تتكون حيال ذاتي . وا 

الشعري أضيف ما كان لدراستي لألدب ، ولتحضيري لرسالة الماجستير من دور في 
تكوين ذخيرتي الثقافية ، وفي تمرسي بالكتابة الالزمين إلنماء هذه الموهبة . وبناًء 

وقد حققُت نبوءة والدي الذي قال لي ذات يوم وأنا ال أزال فتاة على هذا كله ظهرُت 
 صغيرة : ستصبحين شاعرة يا ريم . 

ما أهم الموضوعات التي كتبِت حولها في مجموعاتك الشعرية ؟ وهل هناك بعُد  -
 ؟ إليهما لم تتطرقي 

هو ، إن كل أمر في الحياة والكون بدءًا من الذّرة الصغيرة حتى الخالق العظيم    
ِدث انفعااًل في النفس النص األدبي ، ما دام بإمكانه أن ُيح جدير بأن يدخل

ال أرى أن تجربتي ، ، أو يحملها على التأمل . وأنا وقد وعيُت هذه القضية اإلنسانية
ها : الذات يلإسوى األبعاد الكبيرة التي تطرقُت  آخر األدبية قد قصَّرْت تجاه ُبعد
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اهلل ، إنما تقصيري الحتمي هو  -الكون  -الحياة  -طبيعة ال -اإلنسان  -الفردية 
عد ، والتي ال تكفي أعمار تجاه الجزئيات الكثيرة الالنهائية التي ينطوي عليها كل بُ 

 البشر جميعًا لإلحاطة بها بأكملها .
 بماذا تحدثيننا عن دور الموسيقا في حياتك ؟ -
 نو لدى مدّرسة خاصة ، وكم كنتُ تلقيُت دروس عزف على البيا في مطلع الّصبا   

فتوار ، آملًة أن أستكمل أنطلق عبر تلك األنغام الرقيقة بأحالمي إلى معهد الكونسر 
فيه دراستي الموسيقية ، وأطّور من خاللها موهبة الغناء التي ظهرت لدّي منذ 

 بدربي الفني دربًا أدبيًا ، وجدتُ  حين أرادت لي األقدار أن تستبدل الطفولة . لكن
عن موسيقا الحياة والكون  بهنفسي أستبدل باألوتار التي كنت أملكها قلمًا أعّبر 

نصات المتنوعة ما بين لحظة ولحظة ، بقعة وبقعة . هذا مع استمراري في اإل
سيكية التي أنا شغوفة بها إلى حد بعيد ، والتي باتت تشّكل اليومي إلى الموسيقا الكال

 علني أنفتح على بحار فسيحة ال نهاية أللوانها .أحد منابع إلهامي لكثرة ما تج
 ماذا تقولين أخيرًا ؟ -
استوقفتني مؤّخرًا إحدى األمهات بحماس ، ورجتني أن أتحدث عن الواقع السلبي    

 أنا  الذي يشّكله المدرسون ... مؤكَّدًا هي ال تقصد المدرسين جميعًا ، الذين أشّكل
ا لن أخوض في تفاصيل هذا الواقع الجارحة التي شخصيًا واحدة منهم ، ومؤكَّداً أن

أو  وننعرفها جميعًا ويعرفونها هم . لذا أكتفي بهذا النداء : أيها البعض الكثير 
. ليتنا نتذكر دائمًا أننا نحمل أكبر أمانة وأقدس مهمة على من المدرسين . ونالقليل

مام طالبنا ، طالبنا الذين هذه األرض ، ليتنا نتذكر دائمًا أننا ينبغي أن نظل كبارًا أ
، وعلى  نا كبار ، ذلك حفاظًا على نفوسناينبغي أن يظلوا ناظرين إلينا على أن

األجيال التي تتوالى على وطننا الذي ُيبنى يومًا بعد يوم ، صرحًا بعد صرح ، إنسانًا 
 بعد إنسان . 
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 ... لريم هالل ... سيرة ذاتية مبكرة لكفاح راء   "البصر والبصيرة  "
 وتتفّجر ينبوع ضياء من الحلكة الحياة إذ َتُشقُّ بالحب الموت ...

 الدكتور محمد عبد الرحمن يونس
 7112/أكتوبر /5، تاريخ  701ت  في مجلة الكويت ، عدد ُنِشرَ 

 
إذا كان من المعروف في تاريخ السَِّير الذاتية العربية ، أنها قلما ُتكَتب في مقتبل    

، ألن هناك فضاًء زمانيًا متسعًا يمكن أن يعاصر الكاتب بعد سّن  الشباب أو أوِجهِ 
الشباب ، وبالتالي يمكن أن يكون مشبعًا باألحداث والذكريات والرؤى والخبرات 

فإن الشاعرة والباحثة واألستاذة الجامعية الدكتورة ريم  ؛المعرفية واإلنسانية الجديدة 
ن سيرتها الذاتية مب ّكرًا ، وهي في أوج شبابها وعطائها العلمي ، هالل ارتأت أن تدوِّ

وكان يمكنها أن تتأّخر في كتابتها عشر سنوات أخرى ، لكن ما يسّوغ لريم كتابة هذه 
السيرة اإلنسانية المتشّعبة إلى أدّق مفاصل الحياة ، وجزئياتها الغائرة إلى أعماق 

هو أن تجربتها في  ؛رة النفس اإلنسانية بأحالمها وآمالها وطموحاتها وآالمها الكثي
نّية بكل ما هو مفرح ومؤلم في الطفولة والصبا والشباب كانت تجربة متمّيزة ثّرة غ

تنساب  "البصر والبصيرة  "، فهي كفيفة البصر منذ سنواتها األولى . في سيرتها آن
ذكريات الطفولة ، والصبا والشباب كشالل يفيض عذوبًة ونباًل ، ويتدّفق باآلمال 

 ة األمداء ، واألحزان العميقة الشفيفة .البعيد
 أصداء الطفولة والحنين :

نشأت ريم هالل في بيت ترّبى على قيم المعرفة والحق والخير ، والكرم ، ومعاملة    
الناس باحترام نبيل ، وكرم إنساني ، فقد فتح هذا البيت صدره الرحب لجميع 

لقد تحّول بيتنا الجديد إلى  " فضاء منزلها : تقول واصفةً  .األصدقاء والمعارف 
مقهًى حقيقي يستقبل الزوار منذ السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة لياًل ، يشربون 
القهوة ، يدّخنون النراجيل ، يرافقوننا على موائد الفطور والغداء والعشاء ، يلّونون 

البيت جزٌء الجو الداخلي بالحيوية والفرح ، فباتوا وكأنهم جزء من البيت ، أو وكأن 
منهم ، وال أزال أتذّكر كيف كنا نضطر إلى فتح باب البيت الخارجي لنوّفر على 
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أنفسنا عناء االستجابة لكل رنين من جرسه الذي كان يتكرر في اليوم الواحد عشرات 
 ." المرات 

وقد منحها هذا الفضاء ألفة إنسانية كبيرة ، وأضفى على حياتها جوًا شاعريًا    
تى بدا بالنسبة لها ، بأطيافه وخصوصياته الصغيرة والكبيرة جنة مصّغرة ، حميمًا ، ح

فهو البيت الوحيد في الزقاق الذي يتسع لجميع األصدقاء ، وهو الوحيد الذي يملك 
تلفازًا ، يوم كان التلفاز حلمًا من أحالم الرفاهية السحرية واألسطورية التي قلما 

، وقد تكّرست في هذا  5971، أي في عام  في ذاك الزمانتتحقق في حياة الناس 
الفضاء نزعة كبيرة لتحصيل العلوم والمعارف ، وقد كان والدها هو معلمها األول ، 
إذ رسم لها خطًى وخطوطًا عريضة ، عّززها بقيم إنسانية تؤّكد أن األهداف الكبيرة 

علمي ، في الحياة التي يجب على المرء أن يسعى إليها هي المعرفة والتحصيل ال
واألخالق الكريمة التي تتأسس على التسامح وحب الناس ، وقضاء حوائجهم 
والوقوف في صفوف المظلومين والمستضعفين من بني البشر . وفيما بعد أتت 
والدتها لتعمل على ترسيخ هذه الخطى بثبات وقوة ، وعزيمة تبدو أقرب إلى 

األول في بنية ريم معرفيًا وثقافيًا الدور  - فيما بعد -األسطورة ، وكان لهذه العزيمة 
نسانيًا .   وا 

وفي هذا الفضاء تعودت أن تحّصن نفسها بالثقة واالعتزاز بالنفس ، والكبرياء    
 " النبيلة التي ترفض اإلهانة من أي شخص كان ، فقد عمل والدها على تجنيبها

شأو الذي يمكن أن  المهانة التي ال ينفّك يردد علينا ضرورة عدم القبول بها مهما بلغ
 ." تصدر عنه تجاهنا 
 بصيرة الوصف :

ومن داخل هذا الفضاء تتراءى صور مدينة الالذقية وطبقاتها االجتماعية المتغايرة    
في ذاك الزمان ، ومن هذا الفضاء تعرج ريم على عالقات الناس وقيمهم وعاداتهم ، 

في حياتهم وطباعهم ، فهم فقراء  األشياءنسانية واالجتماعية واصفًة أدّق وأعرافهم اإل
منخورون بفاجع قاتم ، وهم مؤمنون متدّينون ، َوِرعون تارة غارقون في البسملة 
والحوقلة في صومعاتهم ، يناجون اهلل سبحانه وتعالى عّله يمنحهم مساكن شاسعة 

عربدون تارة أخرى ، ال في جنانه ، وأن يمدهم بالعزيمة على طاعته ، وهم سكارى وم
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وا في سكر آخر ، لكنهم في غاية األدب والتهذيب ، ال حون من سكر إال ليبدؤ يص
 يؤذون طفاًل وال امرأة وال شيخًا . 

الفئات لقد شّكل هذا الزقاق في بنيته صورًا شتى لطبائع الناس ومعتقداتهم ، ألن    
غايرة ، تقطنه تنتمي مذهبّيًا إلى مذاهب عديدة وجنسيات مت والشرائح االجتماعية التي

وطبقات اجتماعية متباينة في دخلها االقتصادي ، ولم تنَس ريم من خالل وصف 
هذا الفضاء ، أن تعرج على الخلفيات المعرفية لقاطني هذا الزقاق ونظرتهم إلى 
الحياة والمرأة ، فالمرأة في بعض بيوت هذا الزقاق ترفض رفضًا قاطعًا أن تجلس 

وخلوقًا وطيب السمعة ، ألن الوعي الجمعي  بحضور رجل غريب ، مهما كان نبيالً 
وهذه ى في المرأة إال عورة ، المكّرس تاريخيًا لدى بعض قاطني هذا الزقاق ، ال ير 

من أعلى رأسه  "العورة تكمن في أي نقطة من نقاط جسدها ، ألن جسد المرأة عورة 
 . " حتى أخمص قدميه 

والتي بدت بالنسبة لريم رمزًا  ومن الفضاءات المكانية في البصر والبصيرة ،   
ال يزال " لألمان ، ومصدرًا للتعّلق ، فضاء منزلها في حي القلعة ، الذي تقول عنه : 

ولقد أعطاها  . "يرتاح في ذاكرتها شعلة مضيئة تحملها على الحلم بأن َتِلجه ثانيًة 
ذاكرة ، ًا في ساني الذي بدا راسخًا قويفضاء هذا البيت مزيدًا من األلفة والدفء اإلن

تشّبعْت بمحبة الناس البسطاء والطيبين وخّزَنْت صورًا متشعبة للناس والحياة ، كان 
ومشاعرها من جهة ، وفي تشكيل لغتها  عد أثر قوي في حياتها وأحاسيسهالها فيما ب

الثّرة اإلبداعية التي وصفت الفضاءات التي دخلتها وصفًا ال يستطيع كثير من 
 ، من جهة أخرى .المبصرين تشكيله 
 فضاء المحبة :

ومن خالل فضاءات المنازل الكثيرة الكريمة التي ضّمت ريمًا ، وأغدقت عليها    
المحبة والود اإلنساني الكبير ، َيِرُد في سيرتها الذاتية نسق طويل من األسماء الكثيرة 

ليعة هذه التي أضفت على روحها مزيدًا من األمان والطمأنينة والسالم ، ويأتي في ط
األسماء والدها ووالدتها اللذان منحاها األفق البعيد الجميل المضمخ بطيب األحالم 

س قدامة ، وواثقة بنفسها ، ألن تكرِّ والرؤى المشرقة المشّعة التي ستدفعها ُشجاعًة م
ها ، لكي تتفّوق في طاقاتها جميع نفسها ببصيرتها الداخلية الرائية الكاشفة ، مستنفرةً 
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، فقد حصلت على  ، أثار دهشة كل من عرفها ويعرفهاقًا بديعًا ومذهاًل تفوّ  دراستها
الدرجة الثانية يوم كانت في السنة الثانية من التعليم االبتدائي ، وعلى الدرجة األولى 

، ولم تستطع أن تتمالك  "المتوسط  "يوم كانت في السنة الثانية من التعليم اإلعدادي 
فما  "ثلج صدرها ، تقول واصفة حالتها : ألخبر الساّر الذي ا بهذا نفسها حين علمتْ 

بين أهلي واألقارب كان مني إال أن أخذُت أتقّلب على األرض من رأسي إلى قدمّي 
َبًة ذلك بصخب أيقظ جدي ألبي الذي كان يقيم في بيتنا ... شاكرًة والجيران مصحِ 

ًا أزهارها التي جاءت مواكبة اهلل والحياة التي مهما طالت غيومها البد أن تسكب يوم
 . " لذلك المساء الربيعي الجميل 

وتكبر ريم ، وتكبر ثقافتها معها ، وتدخل الجامعة ، وتصبح قضية التفّوق العلمي    
والتحصيل المعرفي هاجسها األول ، وتتخّرج من الجامعة متفوقة حاصلة على 

نما على جميع الدفعات المرتبة األولى ، وذلك ليس على طالب دفعتها فحسب ، و  ا 
ذلك الحين ، منذ نشأته حتى  الالذقّيةالتي تتالت على قسم اللغة العربية في جامعة 

 .  5913أي حتى عام 
وينمو جموحها وثّابًا تّواقًا الكتساب المعرفة والنَّهل من مصادرها الغزيرة ، فتلتحق    

سالة الماجستير ، منهمكًة بشعبة الدراسات العليا ، وقد استنفرت طاقاتها لتحضير ر 
انهماكًا شديدًا في قراءات كثيرة متنوعة ، في الفكر واألدب والثقافة ، ولتدخل مرحلة 
البحث العلمي ُشجاعًة واثقة بقراءاتها المتعددة ، وبقدرتها على االستيعاب الواعي 

فقد آن األوان المنظم ، والفهم العميق ِلما ُيقرأ عليها من ِقَبل قارئة جديدة غير أمها ، 
ألن ترتاح هذه األم المعطاءة من تعب القراءة الطويل الذي رافق ريمًا منذ طفولتها 

ثم سرعان ما تتخرج من الجامعة  .حتى حصولها على اإلجازة الجامعية األولى 
 . بدرجة مقدارها خمس وثمانون درجة حاملة شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز ، و 

الكثيرة في حياتها : المعلمتان : سامية حّداد ونهى إلياس  ومن األسماء المضيئة   
اللتان قامتا بتدريسها في المرحلة االبتدائية ، فهاتان المعلمتان تجّسدان الصورة 
المثلى للمعلمة الكريمة التي تسكن شغاف القلب ، لتصل بمنزلتها إلى منزلة األم 

المحتفى بهما في سيرتها احتفاًء الحقيقية ، إنهما النموذجان الجماليان المثاليان 
جمالّيًا تبجيلّيًا ، حيث اللطف والرقة والدماثة ، والروح اإلنسانية الشفيفة والمثل 
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الرفيعة السامية ، والهيبة الواضحة والتواضع ، والتعامل الطيب الرائع والصوت 
، لجامعةاالعذب الرقيق . أما المرحومة الدكتورة سلوى الخير التي كانت أستاذتها في 

فقد كانت مثااًل نبياًل ، وقد سّجلت موقفًا إنسانيًا رائعًا حين تضامنت معها في 
قضيتها الكبرى ، يوم رفضت وزارة التعليم العالي تعيينها ، في الجامعة ، بحجة أنها 
كفيفة ، إذ دعت زمالءها األساتذة إلى منزلها ليوجهوا رسالة إلى وزير التعليم العالي 

. غير أن الوجه األكثر قربًا إلى روحها وقلبها يها بالموافقة على تعيينها ف يطالبونه
 "العّرافة  "وعقلها ، هو وجه أختها رفيف التي تهديها مجموعتها الشعرية األولى 

 ." إلى رفيف شقيقًة وصديقة  -إلى رفيف قارئتي األولى  ": قائلة
هو فضاء جمعية المعوقين ، وتجدر اإلشارة إلى فضاء أليف آخر في حياتها ، و    

إذ ، التي أصبحت عضوًا فيها ، هذا الفضاء الذي كان له تأثير واضح في حياتها 
عّمَق إنسانيتها ، واستنفر مشاعرها اإلنسانية العميقة صوب المكفوفين ، الذين 

تعلمت في هذه  "تسميهم إخوة لها ، وزاد في بعدها المعرفي واإلنساني ، حيث 
، كما تذكر ، وزاد في رهافة " تتعلمه في بيت أو مدرسة أو جامعة  الجمعية ما لم

مشاعرها اإلنسانية ، وقدرتها على التأّمل والغوص في جوهر األشياء ، فتشّكلت 
لديها تلك النظرة العميقة إلى اهلل واإلنسان والكائنات والطبيعة والحياة واألشياء ، 

لضوء واألمان ، ولتتعلم أال تخاف الموت، لتبّث في أرجائها قوة الدفء اإلنساني ، وا
إليه ما دام اإلنسان قادرًا أن يكتب لنفسه الخلود بما يترك خلفه من ظالل  بل تطمئنُّ 

 مضيئة عطرة . 
 فضاء العزلة :

ذا كانت هذه الفضاءات السابقة قد أضفت على روحها وقلبها مزيدًا من األمان     وا 
بذلك مشاعرها اإلنسانية العميقة لتوظفها على من  والسالم والوعي المعرفي ، مستنفرة

فإنه ينبغي أال ننسى تلك الفضاءات  ؛حولها ، ولتتعامل معهم تعاماًل وفّيًا أخالقّيًا 
األخرى في سيرتها الذاتية التي عّمقت حّسها بالفاجع والقتامة ، ورسمت أخاديد 

لغتها وامتداداتها عبر  عميقة من الحزن الدفين ، واليأس العميق ، الذي وسم خطاب
رؤيته السردّية ، ولعل من هذه الفضاءات ثانوية الكرمل الخاصة ، وهي أولى 

كئيبًا ترك في المدارس التي تلّقت تعليمها فيها ، فقد كانت هذه الثانوية فضاًء صامتًا 
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دًا ، وغرس فيها بغضًا شدي " احتراقًا ال تزال آثاره قائمة إلى اآلن: "  نفسها كما تقول
للمدرسة ، ولكل ما يمتُّ إليها بصلة ، مما جعلها تشفق على كل طفل يريد أن يبدأ 
حياته الدراسّية ، غير أن هذا الفضاء الكابوسي كان مقدمة ضرورية ألن تنسج من 
خالله خيوط سيرتها المثيرة ورحلتها مع الحزن والفرح والمعاناة الكبيرة ، والتحصيل 

تفوقًا غير عادي ، فمن األلم الكبير تولد أجمل الخطابات المعرفي الذي تفوقت فيه 
اإلبداعية ، وهذه هي حال ريم ، فقد وجدت في قاطني هذا الفضاء نزعة تدميرية 
إليذاء اآلخر ، وفرض عزلة عليه ، فزمالؤها الطلبة يعاملونها بحساسية ، ويفرضون 

حدتي المحزنة ، ألن أقراني لقد ُعدُت إلى و  " :عليها شعورًا حاّدًا بالعزلة ، تقول 
ظّلوا يْقصرون عالقاتهم معي على التجاور المكاني دون أن يخطر ببال أي أحد 

 . "  رني بوجوديشعِ منهم أي توجه يُ 
، جل ذكريات الوحدة في هذه المدرسةوِبُلغٍة شفيفة َيِسُم خطابها حزن صامت ، تس   

وحين لم تكن لي صديقة  "قول : وافتقادها إلى صداقة حميمة تمنحها ظاًل آمنًا ، ت
شعرُت في بداية سيري خارج المدرسة  ..وال صديق ، لم أجد من أجاور سوى ظّلي 

بشيء من الهلع ، فقد كنت في نهاية الصف ، وكانت المعلمة في بدايته لتدل على 
. وقد أسهمت بعض معلمات هذه  " مشاركتها التالميذ في إهمالي وعدم االلتفات إليّ 

ة ، إلى حد بعيد في تكريس عزلتها ، ونفورها من الدراسة ، ألنها لم تجد المدرس
منهن إال اإلهمال ، مما جعلها ترفض المشاركة في أي نشاط ترفيهي تقوم به 
المدرسة ، وستحاصرها هذه المدرسة بحاجز من الخوف والغربة وفقدان الطمأنينة 

إلياس لتكّونا ياسمينًا ونورًا في  إلى أن تأتي المعلمتان سامية حداد ونهى، الروحية 
 طريقها ، عندها تعيد انسجامها الجمالي واإلنساني مع من يحيط بها .

  فضاء الوباء ... وكفاح الحلم :
البصر  "غير أنه يجب أال ننسى أهم الفضاءات المكانية في سيرتها الذاتية :    

ن الجرأة والمرارة زيد موهو فضاء وزارة التعليم العالي الذي تصفه بم " والبصيرة
، والشعور بيأس كالح هبط قويًا على ذاكرتها ، فغطى عبير النفس وأريجها ، واأللم

وترك فيها جروحًا عميقة ، ستحتاج إلى وقت طويل حتى تندمل ، هذا الفضاء الذي 
، ولعل هذا  651حتى الصفحة  529ية واسعة تمتد من الصفحة يحتّل مساحة سرد
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جعل من سيرتها عماًل مهمًا ، استطعنا من خالله أن نلمس مدى الفضاء هو الذي 
معاناتها وقلقها اإلنساني ، ورؤيتها العميقة للحياة والكون ومدى ما يعانيه المعوقون 

تهم برؤية إنسانية ونبيلة من إهمال مؤسسات الدولة لهم ، وعدم النظر إلى قضي
كان واضحًا في  5911لعام  511فعلى الرغم من أن القانون السوري رقم  . عادلة

مادتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة ، إذ حدد بشكل ال التباس فيه الوظائف التي 
وظيفة إلقاء المحاضرات العلمية والثقافية في  كن للمكفوفين ممارستها ، ومنها :يم

إال أن وزارة التعليم العالي رفضت ، المؤسسات التربوية ، وفي المعاهد والجامعات 
والدها  -مواطن عبد القادر هالل عينها معيدًة في الجامعة رفضًا قاطعًا ، غير أن الت

لم يستسلم لرفض الوزارة ، بل حّرك الرأي  -المسكون بالهم الفاجع على مصير ابنته 
العام في سورية ، واستنفر ِهَمم الرجال الشرفاء ودهشتهم ، واستنكارهم ، ورفع كتبًا 

طالبًا إنصاف ابنته ، والعودة إلى تطبيق روح القانون ، عديدة إلى المسؤولين 
أال يحق لي ، وأنا رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  "متسائاًل في كتبه : 

بالالذقية ، أن أتساءل مع ابنتي : هل يصح أن ُيخَرق القانون في وجه ابنة من 
. وظل والدها وجميع " نين ؟ ُيكلَّف بتلّقي شكاوى المواطنين من عدم تطبيق القوا
حتى العاشر من آب /  5913معارفها المهمين في الدولة ، من أيلول / سبتمبر 

، وهم يخوضون حربًا غير متكافئة مع وزارة التعليم العالي ، إلى  5911أغسطس 
وبعد  -وأمام غضب الناس واستنكارهم  -ضطر وزير التعليم العالي مكرهًا ن اأ

القصر الجمهوري ، إلى إصدار قرار يقضي بقبولها معيدة في  أوامر صدرت له من
 جامعة تشرين بالالذقية . 

ل لقد منحها ليست الدكتورة ريم هالل شاعرة وباحثة وناقدة وكاتبة سيرة فحسب ، ب   
مواهب أخرى عديدة ، ومنها موهبة الصوت الجميل الذي غّنى  اهلل سبحانه وتعالى

ثم غنتها من على مسارح الالذقية ، اعة السورية ، اإلذ أغنيات عديدة متميزة بثتها
ومركزها الثقافي ، وألهبت مشاعر الناس بصفائها وحميميتها ، ولم يمنعها فقدان 
البصر من أن تنجز كثيرًا من األعمال المنزلية التي قد ال تستطيع إنجازها السيدات 

شكيالتها ، وكانت تنسج تامات البصر ، فقد كانت ترسم المناظر الطبيعية بجميع ت
تبة ، وتعزف بمهارة على الصوف ، وتتقن أعمال التطريز ، والضرب على اآللة الكا
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. ولم تمنع ممارستها لهذه الهوايات المتعددة من تفوقها العلمي والمعرفي ، بل  البيانو
 وال نغالي إذا قلنا إن تجربتها في، كانت جزءًا من هذا التفوق ، ودعامة من دعائمه 

التعليم والكتابة والثقافة ُتعدُّ تجربة عربية متميزة ، وهي من التجارب القليلة في ُبعدها 
اإلنساني وأفقها الرحب ورحلتها الطويلة مع اآلمال الطموحة واألحالم التي ال تهدأ 
، صاريتها ، واآلالم الكبيرة التي تفرد أشرعتها معبرًة عن قساوة عالم قاتم أسود 

وعلى الرغم من كل هذه اآلالم ، فإن ثمة نورًا يشّع  . ال تعرف الرحمة بقوانينه التي
 ،والشرفاء والبسطاء  "بفتح الميم ه الكاتبة متضامنًا مع المهمشين " دائمًا في أفق هذ

 لم ومن ، أعماقهم في الكامل اإلنساني شرطهم يستنفروا أن إلى الناس جميع داعياً 
 مرتبته في عالياً  كان مهما ، صغيراً  يظل فهو طالشر  هذا استنفار على قدرته يثبت

 النور هذا خالل ومن ، وزيراً  أو كلية عميد أو طبيباً  كان ولو حتى ، الوظيفي ووضعه
 . نبيل وال إنساني غير هو ما بكل هازئة وتغني وتكتب ريم تُبدع
 ما إذا ةمهم طويلة رواية تشكل أن يمكن " والبصيرة البصر " الذاتية السيرة هذه إن   

 ، والزماني المكاني والفضاء والحوار السرد في الروائية التقنيات بعض عليها أجري
 مجموعة الحكومات وأنظمة المجتمع أمام تثير وهي ، األخرى الروائية التقنيات وبعض

 ، معاناتهم ومدى ، وهمومهم المعوقين بحياة تتعلق التي والمهمة الحّساسة األسئلة من
 أن تؤكد وهي ، لهم القانون أعطاها التي حقوقهم من وحرمانهم ، لهم المجتمع ونظرة

، مثلهم مثل  المجتمع حياة في حقيقيين وفاعلين مبدعين يكونوا أن يمكن المعوقين
األسوياء ، بل ربما يفوقون كثيرًا من األسوياء في العطاء والخبرات ، والتحصيل 

في تطوير المجتمع ونموه  كبيراً العلمي والمعرفي ، ويمكن أن يسهموا إسهامًا 
 ، والدفع به ُقدمًا نحو آفاق الحضارة والمعرفة والتقدم العلمي .    وخدمته
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 نساء متمّيزات
 ج بصيرة في مواجهة انطفاء البصرتوهُّ الدكتورة ريم هالل .. 

 أجرت الحوار رندة حيدر
 72/51/7112 تاريخ ، 1710، عددّية الالذق –في جريدة الوحدة  ُنِشرَ 

                        
 الالذقّية  الدكتورة ريم هالل الحائزة شهادة الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة   

على ، وهي التي تغّلبت  " نساء متمّيزات "نلتقيها اليوم عبر ركن  بدرجة امتياز ،
الم إلى نور باإلرادة والحب والعمل . ، فحّولت الظ انطفاء بصرها بتوّهج بصيرتها

التقيناها نأخذ منها دروسًا في مواجهة ظروف صعبة ، ودروسًا تؤكد انتصار 
 التقيناها نستطلع رأيها الهام في شؤون مجتمعية : التصميم واإلرادة .

؟  في ضوء ظرفكِ  تعامل المجتمع معكِ  كيف وجدتِ  ودراستكِ  في مسيرة حياتكِ  -
 كامرأة أواًل ؟ ه لكِ وكيف كان تقّبل

تتحدد في تمييزه الواضح ما ، ال شك أن مجتمعنا العربي ينطوي على مثَلَبة كبيرة    
ذلك منذ لحظة والدتهما التي تتهلل فيها الوجوه للذكر ، وتظل لذكر واألنثى ، بين ا

الجاهلي الذي ال ينبغي تجاوزه فيما  مسوّدة وهي كظيمة لألنثى ، إخالصًا للموروث
من انفتاحات وتغيرات . ثم يمتد هذا التمييز  -فيما بعد  -بالرغم مما طرأ ،  وديب

لقى ح فيها غالبًا االمتيازات المادية والمعنوية للذكر ، وتُ منَ إلى المرحلة التربوية التي تُ 
فيها كل مسؤولية على كاهل األنثى . وهكذا حتى الوصول إلى مرحلة النضج التي 

وية على عدم الثقة بطبيبٍة عنا يرددون مرارًا عباراتهم المنطنسمع فيها أبناء مجتم
، أو بمحاميٍة امرأة ، أو بقائدٍة امرأة ، فقط لمجرد كونها امرأة . هذا بالنسبة إلى امرأة

وضع المرأة على الصعيد العام ، أما بالنسبة إلّي شخصّيًا ، فال أخفي أنني لم أشهد 
التي حال مستواها الثقافي دون اتخاذها مثل هذا  بدءًا من أسرتي، مثل هذه المعاناة 

، داً السلوك ما بيننا نحن الفتيات الثالث والذكر الوحيد ، باستثناء لحظات والدتنا مؤكَّ 
وانتهاًء بمجتمعي الذي أراه يتجه تلقائيًا إلى إظهار غير قليل من التقدير لتجربتي ، 

ال سيما بعد حصولي على درجة وِلما حققُت ، ومن الثقة بإمكاناتي وقدراتي ، و 
أنه ال يكفي أن نعيد تأّخر مرتبة  -من جانب مقابل  -الدكتوراه . األمر الذي يعني 
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المرأة إلى مجتمعها فحسب ، إنما كذلك إليها هي التي ُيفَتَرض أن تسعى وتسعى إلى 
طاقات ال تختلف عن طاقات  تطوير نفسها ، وتحقيق حضورها بكل ما أوتيْت من

ها مسؤولية الموقف السلبي أو اإليجابي ن حولَ نوعًا ، ثم تدع بعد ذلك لمَ كّمًا و  الرجل
 الذي يمكن أن ُيتَخذ حيالها .

 ماذا عن تقّبل المجتمع لِك كفيفًة ؟ -
في طفولتي ... حين كانت العاهة هي المتغّلبة علّي ، توزََّع تعامل الناس معي    

من القلق علّي ، مرورًا بالتخطيط ِلما يمكن  ما بين المواقف اإليجابية التي ابتدأت
 ..فعله من أجلي ، وانتهاًء بالمحاوالت العملية إلعانتي على تجاوز ما أنا فيه 

والمواقف السلبية التي تنّوعت ما بين القسوة واإلهمال والتطّفل ، وعدم التأّخر عن 
لبية إزاء العاهة ذاتها إطالق ألفاظ وعبارات التعيير ، التي أراها ربما انطلقت من الس

وصواًل إلى صاحبتها . أما في الوقت الحاضر الذي انتصرُت فيه على عاهتي ، وال 
فقد تراجعت المواقف السلبية خجولًة ، وتم  ؛سيما بعد حصولي على درجة الدكتوراه 

االقتصار غالبًا على المواقف اإليجابية التي أراها اتجهت نحو إظهار الدهشة 
، وتعبير الكثيرين عن لتجربتي متناهي ء ما وصلُت إليه ، والتقدير الالوالذهول إزا

بغية ردهم عني األمواج العاتية التي ، تمنيهم لو أنهم كانوا بجانبي منذ بدايات دربي 
لحاق الهزيمة بي . وهكذا أنتهي إلى أن المواقف حيالي تفاوتت  حاولْت اقتحامي وا 

التي نشهدها إزاء كل من الضعيف والقوي في عبر مرحلَتي تجربتي تفاوت المواقف 
 هذه الحياة . 

 ة ؟جامعيّ أستاذًة  ل المجتمع لكِ ماذا عن تقبُّ  -
كذلك يتم إنه مثلما يتم التفريق ما بين الناس بناًء على فقرهم وثرائهم الماديين ،    

لعلمية على فقرهم وثرائهم المعنويين المتمثلين في المراتب االتفريق ما بينهم بناًء 
نتصور أي توقير َيحظى به من  المتدّرجة التي قد يستحوذون عليها ، لذا يمكن أن

هذه  ، وأي حلم تشكلُ  " درجة الدكتوراه ًا "سواها علوّ تبة العلمية التي تفوُق المر يحوز 
 ثرياء الذين تبّين لي كم يتوقون إليها مقابل أي قدر من ثروتهم ،حتى بالنسبة لأل

تصّور ما حدث من حولي لدى حصولي عليها أنا شخصيًا بالرغم يمكن  وعلى هذا
مثل هذه النظرة التي ال أمتلك من عاهتي . علمًا أنني على الصعيد الشخصي 
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تنطوي على هذا القدر من الرفعة إزاء المرتبة العلمية ، إذ ال أقيم لها وزنًا يقاس إلى 
ليس ضروريًا أن يتواكب دائمًا وزن المستوى الثقافي الذي قد يحّصله الفرد ، والذي 

مع هذه المرتبة ، إذ كم يرتقي في أحيان كثيرة بالرغم من عدم وجودها ، وكم يتدنى 
، أنتهي  بهذا الصدد في أحيان أخرى بالرغم من وجودها . ولكي أقّدم موقفًا وسطاً 

قية إلى القول : ما أحسن وما أجمل أن تكون مستوياتنا الثقافية وأضيف إليها األخال
 على قدر الشهادات العلمية التي نحملها .، َقْطعًا 

 ماذا يمكن أن تقدم األسرة للكفيف ؟ -
إن أوضح ما نالحظه بشأن تعامل األسرة العربية مع الكفيف أو المعوق بعامٍة ،    

معّبرًة عن يأسها ، هو أحد أمرين سلبيين : فإما إهمالها له ونبذه ، بناًء على إعاقته 
م شعاره بأنه يجوز له ما ال يجوز منه ، وا  ا اإلسراف في تدليله إلى درجة إفساده وا 
. وتجاوزًا لهذين األمرين اللذين أعود إلى نعتهما بالسلبية بالرغم  لمبصرينإلخوته ا

من تناقضهما ، فإنني أقترح الخطة السلوكية التي اتبَعْتها معي أسرتي ، وخّرجتني 
شعرني يومًا ال من حية الالئقة . فهي أواًل لم تُ منها إلى المجتمع وفق الصورة الص

ذلك إلى درجة جعلي أنسى ،  خالل الفعل بأنه ينقصني أي أمرخالل القول وال من 
، ربما إيمانًا منها بأن النقص   أتذكره إال مابين حين وحين متباعدينما أنا فيه ، وال

وق والسليم إال من حيث موجود لدى كل إنسان ال محالة ، وأنه ال فارق ما بين المع
إن أسرتي نّشأتني في األعماق .  ظهور نقص األول للعيان ، وتخّفي نقص الثاني

كما نّشأْت إخوتي ، وعّلمتني كما عّلمتهم ، وكّلفتني في أحيان كثيرة كما كّلفْتهم 
لها أنها يمكن أن تحّل محّل الحاسة  مستفيدًة من حواسي وطاقاتي األخرى التي تبّينَ 

هما ، ين كان البد من أن أحتاجقودة . أما بشأن الرعاية والعناية الخاصتين اللتالمف
هما ، لكن فقط حين بأي قدر يسير من فقد قّدمْت لي منهما الكثير ، ولم تبخل عليّ 

هما بصورة فعلية ، وال أستطيع التحرك من دونهما أو التعويض عنهما كنُت أحتاج
 بما أمتلك .

 فعله من أجل الكفيف ؟  -متمثاًل بالدولة  -المجتمع  ما الذي يتعّين على -
حين تتم المقارنة مابين المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي ، فإن أول ما نتصوره    

هو الفارق المتحدد في امتالك األول طابعه اإلنساني الشفاف الذي من شأنه أن 
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صناعي الذي لم َيُعْد يخلق التعاطف ما بين البشر ، وامتالك اآلخر طابعه اآللي ال
. هذا ما يظهر لنا للوهلة األولى ، أما بشأن  لك اإلنسانييفسح المجال لحضور ذ
ذلك حين تُنظم الدول فما نالحظه هو النقيض تمامًا ،  التعامل مع المعوقين ،

الشرقية حياتها بكل مجاالتها وفروعها وجزئياتها بصورة قائمة على التغافل عن 
. ن أنه ال يوجد فيها سوى السليمينى درجة نسيانهم ، والظن كل الظوجودهم تمامًا إل

وحين تُنظم الدول الغربية حياتها بالمقابل بكل مجاالتها وفروعها وجزئياتها بصورة 
وعلى هذا  ل الظن أنه ال يوجد سواهم فيها .قائمة على تذّكرهم الدائم ، والظن ك

لدول الشرقية بعامٍة بشأن هذه الفئة فبماذا يمكن أن نطالب دولتنا أو ا،  األساس
واألخذ بخطتها الكاملة التي أعّدتها بهذا  أليس باالقتداء بالدول الغربية ؟ المذكورة ؟

الصدد ؟ بدءًا من تجهيز الطرقات ومداخل األبنية والمرافق العامة ، مرورًا 
ما  -كما لو أنها أسر لهؤالء المعوقين  -بالمؤسسات االجتماعية التي تقّدم 

تأمين بيحتاجونه من الرعاية في حياتهم الخاصة ، وانتهاًء بضمان عيشهم ، إما 
ما  تأمين العمل لمن يستطيعونه . أليس برواتب لمن ال يستطيعون العمل منهم ، وا 

ق النص القانوني الذي أنشئ بَّ ق في بلدنا أن يعمل ؟ أو أن ُيطمن حق المعو 
لنقود التي يحتاجها أكثر من سواه بغية لصالحه ؟ ليحقق حضوره ويؤّمن لنفسه ا

االستطاعة بغيره بصورة مأجورة ؟ نعم هذا هو ، لكن ما يحدث هنا لألسف هو 
يع أن يقوم بما النقيض ، إنه استبعاد المعوق من هذا المجال بذريعة أنه ال يستط

ات علمًا أنه ينبغي أن نعود لنذّكر بما يمتلك المعوق هذا من طاقيقوم به السليم . 
أخرى تعويضية ، كما نعود لنذّكر متسائلين ما إذا كان السليم في بلدنا يؤدي دائمًا 

 واجبه الوظيفي بصورة كاملة ؟                       
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 مهرجان الخريف لألدباء الشباب في يومه األول
 هدى سلوم ، رنا عمران

 55/57/7112خ ، تاري 1797، عددالالذقّية  –ة الوحدة جريدفي  ت  رَ ُنشِ 
 
مهرجان الخريف لألدباء ، فرع جامعة تشرين  -أقام االتحاد الوطني للطلبة    

ببعض  الشباب ، حيث افتتحت المهرجان ضيفة الشرف الدكتورة الشاعرة ريم هالل
أنتهز هذه الفرصة الثمينة لكي أزفكم بعض  :اإلرشادات لألدباء الشباب قائلًة 

مكنُت من استخالصها عبر تجربتي األدبية ، فلعلي النصائح أو المبادىء التي ت
 بذلك أختصر عليكم بعض الخطوات مثل :

ضرورة توسيع األديب الشاب لثقافته ومعرفته ، فالموهبة األدبية كالبذرة التي إن  -
شّكلت الحياة األدبية ، فهي تحتاج إلى الكثير من الظروف المالئمة إلزهارها 

ثمارها .  وا 
ة : إن التجربة الذاتية التي يكتب من خاللها األديب مهمة جدًا في توسيع التجرب -

لحياة التعبير األدبي واإلبداع ، لكنها غير كافية ، إذ ال بد له أن ينفتح على ا
، ويتأمل في الطبيعة والكون ، ألن التجارب المتنوعة  واألحداث والنماذج البشرية

 تشكل عناصر أساسية تسهم في إغناء النص .
، ال يشكل إبداعًا  ةعدم التسرع في النشر : إن ما ُيقدَّم في بداية الطريق األدبي -

، يس من شأننا أن ُنري اآلخرين ذلكحقيقيًا بقدر ما يشكل تدريبات على اإلبداع ، ول
مالي إال بعد وأنا أحّدثكم بهذا الصدد من تجربتي الشخصية ، إذ لم أبدأ بنشر أع

 لكتابة .ا عشر سنوات من التجريب في
 بعض قصائدها ، ومنها نقتطف : الدكتورة ثم قرأْت 

 منذ عشرين عاماً 
 جمعُت كلَّ حقائبي

 القديم يَ وغادرُت بيت
 إال طفولتي

 . نسيُتها نائمًة على ساللمه
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* 
 العالم أنا ال أستطيع أن أغّيرَ 

 إلى األرض الجنانَ  وال أن ُأنِزلَ 
 لكنني أستطيع
 أن أزرع وردة .

 
 ورحلتها مع الحياة واألدب د. ريم هالل

 حوار أجرته معها : ربى صقر
 25/2/7110، تاريخ  1222، عدد الالذقّية  –في جريدة الوحدة  ُنِشرَ 

 
نشأْت مكفوفًة ، ال تملك من القدرة البصرية سوى التمييز الضئيل بين الظلمة    

مها ويأسها والنور ، وتبيُّن األطياف . وبداًل من أن يشّكل هذا عاماًل الستسال
وانكفائها على ذاتها ، كان عاماًل محفزًا النطالقها عبر دروب العلم والحياة ، إلى أن 
تمكنْت من التفوق في دراستها ، والحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية 

قسم اللغة العربية . إنها  -وآدابها ، واعتالء المنبر الجامعي أستاذًة في كلية اآلداب 
 رة ريم هالل التي التقيناها ، وكان معها الحوار اآلتي :الدكتو 

 ما كان تأثير الضرر الذي أصاب حاسة البصر على الحالة اإلبداعية والموهبة ؟ -
إن فقداني حاسة البصر كان له الدور األول والمركزي الذي أسهم في توّقد    

غنائها سهمتا فيموهبتي األدبية ، ليأتي بعده دور الثقافة والمعرفة اللتين أ  ..إنمائها وا 
ودليلي على ذلك هو أنني من خالل عالقتي مع إعاقتي ، وعملي على تجاوزها ، 

طرًا من سطوري . أما الشطر واستخالصي الحكمة الحياتية منها قد أبدعُت ش
، وما شّكلْت لدّي من تجربة  ه من خالل انطالقي من إعاقتي هذه، فقد أبدعتُ اآلخر

ْت في داخلي من مشاعر وأحاسيس تجاه ذاتي إلى تجارب خاصة ، وما حفزَ 
بتفاصيلها المؤلمة  متعمقًة في أبعادها التي ربما تالقت وأبعادي ، شاعرةً ، اآلخرين 

 والمفرحة التي ربما تالقت وآالمي وأفراحي .
 كيف يمكن للبصيرة أن تتغّلب على البصر عند ريم هالل ؟  -
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أحسسُت  ؛أدلر" مبدأ التعويض عن مرّكب النقص  إنني مذ قرأُت حول اكتشاف "   
وكأنه يعنيني به تحديدًا ، بالرغم من امتداد المسافة الزمنية التي تفصل فيما بيننا ، 

شمٌس أصبحُت  حتى توّقدْت فيَّ  ؛ذلك ألنني ما إن ُأطِفَئ قنديال عينّي منذ الوالدة 
تي ربما ال يتبصر بها شيئًا فشيئًا أرى من خاللها كل شيء ، أرى األعماق ال

الكثيرون ، أرى السطوح الخارجية التي سرعان ما تنتقل إلّي بأشكالها وألوانها من 
ياي يومًا بعد  خالل عيون اآلخرين . إنها شمٌس بدأْت معي طفلًة ، وأخذت تكبر وا 
يوم ، إلى أن أنارت داخلي كله ، أنارت زماني وحياتي ، وكم أتوق إلى أن تمتد في 

لن ى اآلخرين القريبين مني والبعيدين . لذلك فإنني اآلن ربما أستطيع أن أعالغد إل
 ، من خالل أنوار شمسي أعلن أنني لم أعد مكفوفة .بيسرٍ 

لنتحدث عن مشوارك التعليمي وصواًل إلى درجة الدكتوراه ، والصعوبات التي  -
 واجهتك ؟

باإلمكان تكثيفه في بضعة  لقد كان مشوارًا طوياًل وشاقًا ، ال أدري ما إذا كان   
سطور ، لكن أحاول أن أختصر قائلًة : إنه بدأ بما انتابنا من تساؤل وحيرة وقلق 

ما دامت ال توجد في الالذقية حتى اآلن  ؟حول كيفية دراستي في مدرسة للمبصرين 
مدرسة خاصة بالمكفوفين ، وما دام من غير الممكن ألهلي العطوفين المحبين أن 

بمدرسة خارج مدينتي ، وُيخِضعوني منذ تلك السن الصغيرة لتجربة ُيلِحقوني 
االغتراب . ثم استمرت الصعوبات حين تم التصميم على إلحاقي بإحدى مدارس 

نظرًا لما كان يعني هذا من ضرورة االستفادة قدر اإلمكان من بقايا ، المبصرين 
كلمات ، وتعلمها قراءًة بغية التمييز المتعذر ما بين الحروف ، وما بين ال، بصري 

ُوِجَدْت في ذلك المكان الصعوبات  ؛وكتابًة . وبصورة متوازية مع ما سبق ذكره 
أن تذلل لي الكثير من تلك  -فيما لو لم تظهر -االجتماعية التي كان من الممكن 

الذين عّبروا عن اندهاشهم من حالتي  يأقرانوبات التعليمية . إنها ظهرت من الصع
المألوفة لديهم من خالل إلحاقهم بي ما تنّوع من صور اإليذاء التي  الخاصة غير

خالل دوامي الطويل هناك ،  كانت تحملني على االنكفاء على ذاتي ، والبقاء وحيدةً 
هن مشاغلهن الحياتية واالهتمامات ن المعلمات أنفسهن الالئي صرَفتْ وكذلك ظهرْت م

رعاية الخاصة . لكن بالرغم من ذلك بالتالميذ اآلخرين عن إيالئي أي قدر من ال
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كله، استطعُت وأسرتي تجاوز كل ما اعترَضنا ، بل تحقيق تفوقي على أقراني بعد ما 
ذلك بتصميمي أنا على مواصلة تصرًا على التمكن من مواكبتهم ، كان الحلم مق

بما  الطريق وعدم العودة إلى البيت ، وتصميم أمي على تعليمي بنفسها مستعينةً 
من الوسائل التوضيحية والمكّبرة للحروف ، وتصميم والدي على تثقيفي ما  أمكن

أمكن ، وتزويد ذهني دائمًا بما يمتلك من المعلومات الكثيرة حين كان يتيح له دوامه 
 الوظيفي المديد من تفّرغ لي .

 ماذا تعني الكتابة بشكل عام لك ؟ -
ب ونفسه من تلج في عقل الكاتإن الكتابة تعني في خطوة أولى التعبير عما يخ   

وفي خطوة ثانية النطق بما يختلج في عقول ونفوس اآلخرين  قضايا وِفَكر ومشاعر .
الذين ربما كانوا يبتغون في األصل اإلفصاح عن األمور المذكورة ذاتها ، لكنهم ال 

ة إن الكتاب، وفي النهاية  يرية المرنة التي تمكنهم من ذلك .يمتلكون الوسائل التعب
تعني إحياء صاحبها عبر األزمنة واألمكنة من أجل منحه الخلود المنشود بصورة 
معنوية ، ما دام لم يتمكن من تأمينه بصورة مادية ، وكذلك من أجل أن يكون بنفسه 
وعقله هذين وبما أبدعا من سطور إلى جانب البشر ، كل البشر الذين ال بد من أن 

 من األيام ، أو بقعة من البقاع .يحتاجوا إلى وجوده المضيء في يوم 
 سلبًا أم إيجابًا ؟ في نفسكِ  رَ للمجتمع المحيط أثره في النفس المبدعة ، فهل أثَّ  -
 بفعل انطوائهفي أدبي التأثيرين االثنين معًا ، السلبي واإليجابي ،  بل إنه خّلفَ    

نقية ، أو في اآلن ذاته على الصور القاتمة غير الُمرضية ، والصور الناصعة ال
بيها ظاًل من ظالل الحياة التي تنطوي دائمًا على جان بفعل تشكيلهباألحرى 

لذلك فإنني كتبُت في يوم حول براءة إحدى طالباتي التي أخذْت ُتدِفق  المتناقضين .
وكتبُت في يوم  .الورود إما من حديقتها ، أو من جنينة زرعُتها أنا في روحها  عليَّ 

يدًا في إحدى الحدائق العامة وسط عواصف الزمان . آخر حول طفل يعيش وح
صورتان متباعدتان كل التباعد ، متباعدتان إلى حد التنافر ، لكنهما في مجتمعنا 

 وفي كل مجتمع موجودتان .
 يقال إن الشعر يبحث اليوم عن هوية ، فهل هذا صحيح ؟ -
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نه من استقطاب ما تمك، بفعل لقد كان الشعر العربي القديم يشكل ديوان العرب    
ذلك ضمن صياغة فنية لم ة العربية على اختالف جوانبها ، أمكن من صور الحيا

د وضعها  بصورة تلقائية عروضًا وصورًا وأسلوبًا مما أمَلْت  ما تولدتْ  قدرَ ، ُيتقصَّ
تجربة الشاعر العربي الشعورية والحياتية ذاتها . أما في العصر الحديث ، فقد 

، تجربة الحداثة  يَ ًا تمامًا ، ذلك ألن شعراءنا الذين دخلوا ما ُسمِّ أصبح األمر مختلف
ربما  عقود ، بما هو ناضج ومتبلور ،وبرغم مرور ستة  جوا منها إلى اآلنلم يخر 

النشغالهم بالحداثة الفنية إلى حد الحيرة والضياع في بحارها الشاسعة العاتية ، أو 
ض أن يكون تلقائيًا بسيطًا عما رَ ذي ُيفتد االنصراف عن التعبير الباألحرى إلى ح

 ا ربما بناًء على غياب هذه الرؤيالذلك فإننياتهم . أصبح يتوقد في داخلهم وداخل ح
نستطيع أن نفسر جنوح شعرنا العربي الحديث إلى ،  الشعرية الواضحة الشفافة

 يزال عن المتلقي الذي إن كان ال  -من ثم  -الغموض والتعقيد واإللغاز ، وُبعده 
بالرغم من ، متعلقًا بهذا الجنس األدبي ، فإنه لم يعد قادرًا على استيعاب طالسمه 

: أنتهي إلى القول ذاكفي اللغة العربية وآدابها . وه وصوله أحيانًا إلى درجة الدكتوراه
ليتَك تبحث أيها الشاعر العربي الحديث عن الهوية الشعرية العربية الحديثة من 

وفق صياغة فنية ، ن التعبير العفوي عن تجربتك الخاصة والعامة أقصر السبل ، م
 إذا حاولَت أنَت منحها العفوية الكافية .، ستكتسب مرونتها 

 ما الذي يمكن أن يعيق أدب المرأة في مجتمعنا ؟ -
هو التباين الحضاري ما بين ، إن من األمور الواضحة التي ُتالَحظ في مجتمعنا    

الراقية والمتخلفة ، لذلك لنا أن نتصور الوضع المحزن للمرأة في  بيئاته االجتماعية
هذه البيئة األخيرة المذكورة ، نظرًا لما ُيفَرض عليها من تضييق شامل يضم حياتها 

وصواًل إلى أدبها فيما إذا توافرت لديها هذه الموهبة ، ليس من ، وفكرها ومشاعرها 
عماقها أحيانًا بفعل التضييق ذاته ، إنما حيث تعبيرها الكتابي الذي قد يتفجر من أ

صار يحول دون انتشاره بين من حيث ما ُيفَرض على هذا التعبير أيضًا من ح
بدءًا ، ران على المرأة هناك حظَ ، وقبل ذلك دون إنمائه بالثقافة والمعرفة اللتين تُ القراء

لمكتبات . كما ال من إبقائها في البيت ، ومنعها من الذهاب إلى المدرسة والجامعة وا
ينبغي التغافل عن الدور الذي يتخذه زواج المرأة في إعاقة إبداعها ، نظرًا لما ُتلقى 
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عليها من مسؤولية شاملة إزاء أدق التفاصيل المرتبطة ببيتها ، إضافة إلى عملها 
بغية إعانة زوجها في تأمين الحياة ، الخارجي الذي أصبحْت غالبًا منخرطة فيه 

لذلك فكم من المواهب النسائية قد ُأطفَئْت ما إن دخلْت صاحباتها الحياة  ..اليومية 
 ..الزوجية ، واضطررن ضمنها إلى االنصراف عن كثير من شؤونهن الشخصية 

لدعوة المجتمع إلى تأمين ما أمكن من وسائل الراحة ، لذلك أنتهز هذه المناسبة 
قت والجهد اللذين يلزمانها لتحقيق البيتية التي قد تختصر على المرأة الكثير من الو 

 ذاتها .
 األدب ، هل انهار أمام معطيات العصر الحديثة ؟ -
جة من التقدم العلمي ال أعتقد هذا بدرجة كبيرة ، ألن اإلنسان مهما وصل إلى در    

تشّكل الينبوع  ال يمكنه أن يتخلى مطلقًا عن أحاسيسه ومشاعره التي ؛ والتكنولوجي
بل ربما يقتصر األمر لديه في هذه الحال على ضبطها والحد  ..ع األساسي لإلبدا

من آفاقها التي تبدو ال نهائية لدى اإلنسان الفطري . ولعل الدليل األوضح على بقاء 
هو تحويل الغربيين قراءة الشعر  ؛األدب وعدم انحسار أهميته في العصر الحديث 

سي . هذا فيما يتعلق باإلجابة عن إلى وسيلة للعالج النف -كما علمُت منذ أعوام  -
، فال  لق بالتأثير اإليجابيالتأثير السلبي للتقدم الحضاري في األدب ، أما فيما يتع

ينبغي أن ننسى ما لهذا التقدم من دور في انتشار الكلمة األدبية في ثواٍن معدودة 
لذين لم عبر األرض ، أو باألحرى فيما يشّكل ما هو أكبر من الحلم لدى الكّتاب ا

 اآلن .يتجدد ويتطور ُيِتح لهم زمنهم شهود ما 
في إطار تعدد األنماط الشعرية ، أين تجدين نفسك في القصيدة العمودية أم  -

 قصيدة التفعيلة ؟   
التي منحتني بتحررها من األوزان والقوافي ، بل إنني أجد نفسي في قصيدة النثر    

التي أصبحْت أكثر اتساعًا  ير عن الرؤياللتعب، والتفعيالت ما يكفي من الحرية 
وتنوعًا وتلونًا في هذا العصر الحديث ، متجاوزًة بذلك القصيدة العمودية وقصيدة 

سوى انعكاس للحياة التي بدت أكثر ،  لتين لم تشكال في نشوئهما حينذاكالتفعيلة ال
فاقنا وآفاق محدودية ، واللتين لم تعودا قادرتين بأبعادهما الضيقة على استيعاب آ

 عصرنا .
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 أين هي المرأة المبدعة في عالم اإلبداع اليوم ؟  -
ال شك أن المرأة استطاعت أن تثبت ذاتها في مجال األدب ، ليس في عصرنا    

من الجاهلية . لكن ما آخذه الحديث فحسب ، إنما عبر العصور مجتمعة بدءًا 
التي البد من أن تبقى ، األنثوية هو انطالقها غالبًا في إبداعاتها من الذات ، عليها

غفالهامحدودة بقضاياها الخاصة بها ، و  بالمقابل الذات اإلنسانية التي كان من  ا 
 والحياة والكون . عامةٍ بالمفترض أن تشكل منطلقًا لتأمالتها في قضايا اإلنسان 

 مشوارك الشعري إلى أين وصل ؟ -
عما يكمن خلفه من  الذي يشفُّ  نني أكتُب الشعر الواضحبالرغم من اعتقادي أ   

تعبيرات ، فقد ُوِجَد من لم يتمكنوا من استيعابه ، ومن لم يوصلهم مستواهم الثقافي 
لى الكثيرين ال غير الكافي إلى رموزه التي غدت بديهية بالنسبة إليّ  ذين هم على وا 

، ام األخيرة إلى إبداع نصوص جديدةلذلك اتجهُت في األعو  تماّس مع عالم األدب .
ل بيسٍر ما أريد التعبير عنه إلى هي مزيج من النثرية التي من شأنها أن ُتوصِ 

بفعل استمراري  ،بها شعرية التي أوّد االحتفاظ مختلف شرائح الناس ، ومن ال
 واستمرار الكثيرين في التعلق بجمالياتها .  

 
 ئي حنا مينه ما يلي :جاء في حوار أجرته لمى يوسف مع الروا

 52/1/7110، تاريخ بيروت  – في " الكفاح العربي " ُنِشرَ 
 
سؤااًل يتعلق بقصيدة النثر .. فكان  طرحْت اإلعالمية المعروفة ديانا جبور عليكَ  -
مة مَت مقدّ أن قدّ  قاسيًا بشأن هذه القصيدة .. فما هو السبب ؟! وقد سبق لكَ  كَ ردّ 

صفحة لديوان قوامه قصيدة النثر .. أال ينطوي األمر على تقريظية تربو على ثالثين 
 مفارقة ؟ 

قصيدة النثر من أصعب القصائد ، وال يجيدها إال القالئل من الشعراء ، إال أن    
يمكن أن تكّون ، الناس حسبوا أن رصف كلمات ترابية بائسة ، وصور مشوهة 

دواوين قصيدة النثر في  ددروا حول هذه القصيدة حتى بلغ عقصيدة نثر ، لذلك تكاث
، وهذا ما جعل قصيدة النثر مجال  6115سوريا وحدها أربعة آالف ديوان في العام 
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تجربة لكل جاهل وجاهلة من الكّتاب ، وصارت َمهزلة وَمضحكة معروفتين من 
مة التي كتبُتها للشاعرة ريم هالل ، النقاد الجيدين في الوطن العربي ... أما المقدّ 

مة موضوعية منصفة ومتوازنة ، ألن ريم هالل في دواوينها الالحقة قد فإنها مقدّ 
 .   أثبتت وهي كفيفة البصر أنها شاعرة أصيلة ورائعة أيضاً 

 
ة ربى الحايك                             مداخلة للدكتورة ريم هالل حول سؤال طرحته اإلعالميّ 

 ة  كافّ  بشأن دخول األديب مجاالت اإلبداع
 5/9/7110، تاريخ  1337، عدد الالذقّية  –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 

  
إن دخول األديب ما تعدََّد من األجناس األدبية ، ربما يكون منطويًا في هدفه    

 على أحد احتمالين : 
ربما يهدف إلى مجرد إثبات مقدرته على التنقُّل عبر هذه  :فضمن احتمال أول 

أيًا كانت ، مهما بدت متباعدة مابين القصيدة والقصة األجناس على امتداد حياته ، 
لى توكيد تمّكنه من اإلبداع في كلٍّ  منها دون استثناء بِنَسب  والخاطرة والمسرحية ، وا 

ه ربما يهدف إلى مجرد التجريب ، أو محاولة تبيُّنِ  :متساوية . وضمن احتمال آخر 
ثبات إبداعه ؟  ؟ نهايةً ذه األجناس يمكنه االستقرار عند أيٍّ من ه أو إيجاد ذاته ، وا 

، ألن األديب هذا  حقق اإلغناء ألدب األديب وتقويتهوانطالقًا من هذا الهدف قد يت
ال يكون قد ثبت عند الجنس الذي اختاره إال بعد أن يكون قد ألمَّ بأسسه وآفاقه ، 

باألديب  ضرَ ها أن ترفده . هذا مقابل ما ُيفتمن األجناس األخرى التي من شأن ومتحَ 
ضمن االحتمال األول من أن يكون قد حقََّق من إفقار ألدبه حين سيبدو موزِّعًا 

من تركيزها في جنس واحد  إمكاناته اإلبداعية ما بين األجناس مجتمعًة ، بدالً 
هي  -. أما إذا ما تطرقُت لتجربتي األدبية الشخصية ، فإنها حين قامت بمفرده

ذلك من الشعر إلى السيرة الذاتية إلى الخاطرة ل ، على مثل هذا التنقُّ  -ألخرى ا
ن الذي يمكن  ؛النثرية  فربما كان هدفي النهائي من خاللها ابتكار ذلك النص المهجَّ

د من األجناس ، لكنني لن أدلي مؤكَّدًا بما سيكون لهذا من أن يجمع شتات ما تعدَّ 
 دور إيجابي أو سلبي في أدبي تاركًة ذلك للقراء .
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 حوار أجرته كريمة ناوي اإلبراهيمي مع الروائي جاء في
 فاضل السباعي ما يلي :

 7111حزيران / ، تاريخ  7دمشق ، عدد  -في مجلة بانوراما  ُنِشرَ 
 
 للرواية النسوية ؟ ما تقييمكَ  -
في تقييمنا هذا لن نغفل عن أن الرواية ، في شكلها الفني العالمي ، هي نتاج    

يرة من حكى مع أنه حفيد لشهرزاد أم -م ُيَتح للروائي العربي القرن التاسع عشر . ول
أن يتمّلك أدوات الروائي إال في منتصف القرن العشرين ،  - وقصَّ وروى عبر الزمن

حين ظهر في مصر نجيب محفوظ ورفقاؤه كّتابًا للرواية ُمجّلين ، وكتبها في سورية 
األرناؤوط في شكلها روف شكيب الجابري في شكل الرواية المعاصرة ، ومع

وبعد أن راجت الرواية في الوطن العربي قراءًة وكتابًة ، برزت المرأة كاتبًة  .التاريخي
متفوقًة تنال حظها وحقها . وما زالت في خاطري النكهة التي تخّلفْت عندي من 
قراءتي ، في خمسينيات القرن الماضي ، لرواية صدرت في سلسلة " اقرأ " ، دار 

.. ثم كرَّت ة أمينة السعيد " للكاتبة القدير  الجامحة صر ، بعنوان "المعارف بم
، فتوالى نزول الروائيات إلى المعترك في جميع األقطار العربية ، وكتبن بحةالسُّ 

ا أراه يندرج في اإلبداع سيناريو األفالم والمسلسالت ، وقمن باإلخراج أيضًا ، وهذا م
 .الروائي

ها في سورية الرائدتان : وداد سكاكيني تْ ى إبداعات أنجزَ ولن يفوتني أن أشير هنا إل
ة تعمل في التدريس وألفة عمر باشا اإلدلبي ، كما أشير إلى عمل أدبي لكاتبة شاب

الالذقية ، مكفوفة البصر ، هي الدكتورة ريم هالل ، قّدمْته في  -بجامعة تشرين 
، وقد  6116آلداب ، بيروت دار ا -البصر والبصيرة "  شكل سيرة ذاتية ، وسمَّْته "

 اء .   كان لهذا العمل من التأثير حتى إنه استدّر دموع القرّ 
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 البصر والبصيرة
 عطّية مسوحالباحث 

 7111/ أيلول /2تاريخ ،  752، عدد سورية  –في جريدة النور  ت  ُنِشرَ 
 
كت في ذلك هو عنوان كتاب فرغُت من قراءته منذ أيام ، فكان من الكتب التي تر    

نفسي أثرًا ، وأثار لدّي عددًا من الِفَكر التي تتجاوز حدود االستمتاع بعمل إبداعي 
جميل ، أو بحٍث خفيف يداعب العقل ، أو ثقيل يحّركه ويشغله . إنه سيرة شخصية 
للكاتبة الدكتورة ريم هالل ، تعود فيه إلى طفولتها ، وترصد أهم مالمح حياتها ، 

القارئ على مفاصل محددة كان يمكن لها أن تدفع تلك  بذاكرة عفوية ، واضعةً 
الطفلة الكفيفة أو شبه الكفيفة ، بأحد اتجاهين ، فإّما اليأس واالستسالم لتلك العاهة 
ما االندفاع في طريق الفعل المستند إلى  التي ُوِلدْت معها ، واالنكفاء على الذات ، وا 

ة ، وتحقيق الذات بقوة اإلرادة التي رفض داخلي نفسي لتلك العاهة ، ومواجهة المأسا
 تجعل فقدان حاسة البصر حالة إيجابية ، أو شيئًا ال قيمة له .

أول فكرة أعادني الكتاب إليها هي الحصيلة العظيمة الجتماع الموهبة والدأب .    
قد يقرأ أحدنا قصيدة أو قصة أو بحثًا ، أو يشاهد عماًل فنيًا ، فيستنتج أن ما قرأه أو 

، الموهبة كان لها أن تتبدد وتضيع ده يقوم على موهبة استثنائية ، وينسى أن تلكشاه
لوال الدأب الذي صانها وغّذاها . ريم هالل موهبة ن تعّبر عن نفسها تعبيرًا تافهًا أو أ

 دؤوبة ، واجتماع الموهبة والدأب هو مصدر كل إبداع . 
فهي تتعلق بالصلة الوثيقة بين رقة  ؛أما الفكرة الثانية التي أعادني إليها الكتاب    

القلب ونقاء السريرة من جهة ، والقوة الداخلية ، قوة اإلرادة والروح من جهة أخرى . 
وأحسب أن اإلنسان يكون سوّيًا بالمعنى النفسي والسلوكي بمقدار ما تتحقق لديه هذه 

و باإلنسان عن الصلة . فالرقة والنقاء وعمق اإلحساس بألم الذات وألم اآلخر ، تسم
إلرادة تحمي الرقة من عبث جعل قوته مصدر أذًى لآلخرين ، وقوة الروح وا

 ، وتصونها من التداخل مع االنكفاء واالستسالم . الظروف
القوة ، تبوح بذلك صفحات امتلكت ريم ، في طفولتها وشبابها ، ثنائية الرقة و    

س ، ونقاء السريرة ، يدفعان الطفلة . فرّقة القلب واإلحسا "البصر والبصيرة كتابها " 
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ريم إلى موقف إيجابي تجاه كل من تلتقيه ، واالستعداد للتواصل معه بألفة ومحبة ، 
، ص أو ذاك ، كبيرًا كان أم صغيراً والتفاعل مع كل نفحة إنسانية تبدو لدى هذا الشخ

رين مّمن آلخوقوة الروح واإلرادة ، تجعل تلك الطفلة قادرة على الصمود أمام إيذاء ا
الكثير من جوانب الخواء  تغلُِّف قوتهم الجسدية أو المالية والسلطوية عند الكبر

 الروحي وضعف الشعور اإلنساني . 
ثم تتابع مسيرة استطاعت الطفلة الرقيقة القوية أن تخطو خطواتها األولى ،    

محققًة ذاتها على  ، لتصل إلى مرتبتها العلمية واالجتماعية العالية ،التفاعل والتجاوز
خير صورة يطمح إليها اإلنسان السوّي ، صورة من يحقق ذاته من خالل دوره 

 االجتماعي الفاعل والمفيد . 
فهي دور ذلك الدفء اإلنساني  ؛أما الفكرة الثالثة التي أثارتها لدّي قراءة الكتاب    

مع مجتمعه في تمكين الطفل المصاب بعاهة جسدية من تجاوز عاهته ، والتفاعل 
 تفاعاًل إيجابيًا ، بعيدًا عن الشعور بأنه دون اآلخرين قدرة . 

تتحدث الكاتبة ، بنبل ووفاء وعرفان بالجميل ، عن كل من أشعل شمعة في    
طريقها الصعب المظلم ، وأذكى قوتها الداخلية ومّدها بالنسغ االجتماعي ، فتجعل 

واألصدقاء ، ويفتح قلبه ، كما فتحت الكاتبة القارئ يجّل األم واألب واإٍلخوة والجيران 
قلبها ، لذكرى أولئك المعلمات النبيالت ، اللواتي أدركن بالعقل واإلحساس دور 
المرّبي اإلنساني ، ومارسنه ممارسة نموذجية ، ال يطمحن إلى جزاء سوى راحة 
 الضمير ، وال يفرحن لشيء بمقدار فرحهّن بتقدم من يرعينه في طريق المعرفة

 والتواصل االجتماعي . 
ي ريم في طريقها الدفء اإلنساني هو ثروة المجتمع الحقيقية ، وهو ما أمسك بيدَ    

، لتصبح تلك الطفلة الرقيقة الكفيفة باحثة وكاتبة وشاعرة وأستاذة جامعية ،  ةالطويل
 دون أن تفقد رقة الطفولة ونظافتها . 

ميل ، تدّربْت على الغناء فأتقنته ، تُنِبئَك ريم في كتابها أنها ذات صوت ج   
وشاركت في حفالت شبابية ، غّنْت فيها لفيروز وعفاف راضي ، ولعلي أقول إن 
انقطاعها عن الغناء كان خسارة لنا ، فما كان أجمل أن تكون األديبة والباحثة 
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ي اته الت، متعدد في تجّليواألستاذة مغنية أيضًا ، فاإلبداع واحد في طبيعته وجوهره 
 هي لغات مختلفة لمخاطبة روح اإلنسان . 

كما تُنِبئَك ريم أنها شاعرة ، صدرت لها مجموعتان شعريتان ، أسفُت ألنني لم    
أقرأهما ، وأنا الذي أحبُّ الشعر وأحلِّق في فضاءاته قارئًا مستمتعًا ، لكنني سأسعى 

  إلى قراءتهما ، فال بد أن يكون شعرها رقيقًا وعذبًا وعميقًا .
صية ، بأسلوب روائي شائق ، وبعفوية أّخاذة ، تعرض لك ريم هالل سيرتها الشخ   

افذ الثقة وصديقًا ، دون أن تراها ، وتفتح أمام عينيك نو فتجعلك أبًا لها ، وأخًا ، 
  القوي . باإلنسان النقي الطّيب الدؤوب 

 
 شقيقتان كفيفتان حاصلتان على درجة الدكتوراه

 حكيمة زرقة
 71/57/7111، تاريخ  57392سورية ، العدد  –ت في صحيفة الثورة ُنِشرَ 

 
الدكتورتان ريم و رفيف هالل ، شقيقتان تنظران إلى العالم بالبصيرة ال بالبصر .    

رفيف زميلة لنا تعمل في الصحافة في جريدة الوحدة بالالذقية ، وريم مدّرسة في كلية 
وام ، وهي أّول كفيفة تنال شهادة الدكتوراه قسم اللغة العربية منذ عشرة أع -اآلداب 

في الوطن العربي ، وهي شاعرة لديها أربع مجموعات شعرية مطبوعة وسيرة ذاتية 
بعنوان " البصر والبصيرة " ، إضافًة إلى كتابين أحدهما حول نقد طه حسين واآلخر 
 حول الشعر الجاهلي . وتشارك في الكثير من الندوات واألمسيات الشعرّية

مع ، بدأت أحداثهما مع الطفولة ، والمنتديات الثقافّية . عند ريم و رفيف قصتان 
، دأت الحبكة على عكس القصص األخرىاكتشاف اختالفها عن أترابها . ومن هنا ب

ي في عالم الطفولة المليء بالتساؤالت ، فارتسم في فبدأ عندهما البحث والتقصّ 
المحيط وعلى مقاعد الدراسة ومن بعض  ته مواقف صعبة منلَ الذاكرة عالم تخلّ 

المعلمات ومن الزميالت في باحة المدرسة ، لكن والدة الطفلتين كان لديها صبر 
جميل وتصميم عظيم في تعليم الطفلتين رغم كل المصاعب ، وبدأت معهما رحلة 

لمة فكانت أمًا ومع، ر ة واالنخراط مع المحيط الذي لم يكن يدعم وال يقدّ التعليم الشاقّ 
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لها ما تريد في شابتين  قَ حتى كبر حلم األم وتحقّ ، حتذى بها ومرشدة وقدوة طيبة يُ 
عن  واألستاذ عبد القادر هالل غنيّ  جميلتين تحمالن أعلى الشهادات في اآلداب .

بنظافة اليد  فَ رِ عُ ، ة كان لسنوات طويلة رئيسًا للرقابة والتفتيش في الالذقيّ ، التعريف 
 شيء . حتذى بها في كلّ ، كان خير أب لريم و رفيف وقدوة حسنة يُ وبالخلق النادر 

من ريم و رفيف نتعلم الكثير من الدروس في الحياة ، أولها أن ال شيء مستحيل 
 أمام إرادة اإلنسان ، وأن البصيرة هي البصر الحقيقي في رؤيتنا ألنفسنا وللعالم .

 
لُ ُأكَ "                                 " بعينيكِ  رفَ الح ح 

 ه في الدكتورة ريم هاللت  ديوان شعر كتبَ 
 ليلى مقدسي الشاعرة

 7117الطبعة األولى ، صدر عن دار مقدسّية ،                    
 فةجميع الحقوق محفوظة للمؤل                            

                                      
 قال الشبلي :* 
  كونا فكانتاوعينان قال اهلل  

 فعوالن باأللباب ما تفعل الخمر                  
 

 ر*  
 ي        

 م              
 أنِت رائعٌة كالمسك

 فأينما تكوني يلحظِك الناس
 "جوته  "                              
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 لغة القلب *
 ٌة إليكِ هديّ 

 إلى ..
 الدكتورة الشاعرة

 ريم هالل
 ويتوّهج الزنبق

 دائل العطر ُتوّردُ ج
 اسَمِك يا ريم :

 ليلى                          وحروفي       
  

 ريم* 
 اسُمِك واألرض

 وأنا
 غرباء
 سنابُلكِ 

 ريُق حنان
 بيادرنا ..

 دفاتر أحزان
 

 لغة القلب
 
 زنبقة الحرف* 

 كيف أبدأ ؟ 
 َمبَسُم الحرف
 ُيساِهُر الشَّفق
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 أرسُم .. *
 حبَر الضوء

 لعّرافٍة 
دُ   ُتورِّ

 شجَر أيامي
  بالنسرين
 والزنبق

 
 انبهار* 
 نيبهرَ 

 هذا الترحال
 مفرداُت الضنى

 خضرةٌ 
 تهلََّلتْ 

 عطُش المسافة
 بيننا

 ُلهاُب غياب
 
 َغمغمُة لغتي* 

 دعاء ترنيمُ 
 
َق البحرُ *   َتبرَّ

َدِت السحاب  تأوَّ
 )) لعّرافةٍ 

 اسُمها واألرض
 في كل اآلفاق
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 أغنيات  ((
 

 : ما بين قوسين
 عناوين مجموعات شعرية

 للدكتورة ريم هالل
 
 غوى* 

 ُبلبلٌة نشوى
 فقأْت عينيها

 ليصدح
 صوُتها 
 ودوداً 
 .. هزار

 مزامير ..
 التغريد َعنَدَلةو 

 صالة
 
 سجى الليل* 

 معلَِّلتي
 نجمٌة سادرة

 أنا ..
 وسادٌة ساهرة

 .. حرفيَ 
 الليُل والسَّحر

 مداري ..
 مواويُل العشاق
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 ةَخَدُر العرّاف* 
 عّرافةٌ 

 اسُمها يفوح
 بحبر العمر

 معًا ..
 تهادينا
 في ..

 بيادر الحياة
 
 كيف َعَرفِتني *

 أنا .. قمحٌة غريبة
 تألُفني ..

 سنابُل األبجدية
 تكتُبني ..

 قصيدًة منسّية
 في .. بحار االغتراب

 
 رأيُتها .. *

 ما بين :
 الغداة والعشي

 ضحىً  غزالةَ 
 كحيرة

 الزرقة ..
 والبياض
 والسواد

 



 142 

 تبارَك البحرُ  *
 أنفاُس السحاب

 تسقي
 براءَة التراب
 خطواتُنا ..

 جزيرُة انتظار
 
 بعيدةٌ  *

 قريبةٌ 
 تخالُسني

 ضحكَة الشعاع
 أو ..
 دمعةَ 

 غيمٍة وطفى
 تؤرُِّج 
 السراب

 
 وّضاءةٌ  *

 كقمر
 اسَتوَسنَ 

 الَء الليلأل
 .. نةِ يا َلفت

 جلناِر النهار !..
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 ريم *
 تتفتَُّح 

 القوافي رؤىً 
 مّياسةً 
 ات التوتكحبّ 

 على ..
 غصن رّيان

 
 ريم * 

 رملٌة عطشى
 ُتَرندحُ 

 هديَل الروح
 َتتهودُج ..
 أميرًة شرقية
 في الفالة

 
 ريم* 

 الراء ..
 يحانُة عشقٍ ر

 نداوُتها
 نّواُر الشجر
 في فصول

 اللقاء
 والغياب

 َمندُل الشوق
 احترق
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 الياء* 
 سمينةٌ يا

 خجولٌ 
 كجدائل القمر

 مفتونة
 ن قلبهابريعا
 فيا ..

 ناِهَل الحب
لْ   َتَخضَّ

 
 الميم ..* 

 ُمَنمنمةٌ 
 كضمَّة حبق

ُل   ُتعسِّ
 فراشات
 الكروم
 غاديةً 

 ما بين ..
 الغبش
 والغسق

 
  هالل* 

 َمهاهُ 
 يروي كوثَر الفجر

 مغرومٌ 
 بحزن البنفسج
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 نوُره الساجي
 َأبكى ..
 الشفق

 
 إليك تسافرُ  *

 كلمات
 وتأتي
 كلمات
 رّيانًة ..
 ثغامبخمر ال
 ُتزِهر ..

 بروج السماء
 
 َحفَحُف الشعرِ  *

 َرحراحٌ 
 في كل الفصول

 سال
 َمبسَم السهر

 وأنت ..
 الكأس والراح

 
 دخان لغتي *

 بهار
 اقطفي ..

 اآلس
 والخزامى
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 والنعناع
 هذه الطالل
 لقمرية صبَّة

 تُنادُم .. الفرقدين
 
 أستهلُّ  *

 َشهَد الحرف
 مناَدمةً 

 لشادِن َشجنٍ 
 ذروة الرؤيا
 قربان وفاء

 
 تسحُّ  *

 نقاط الشوق
 راقصةً 

 كزبد بحر
 والطيوف ..

 شغوفةٌ 
 بالطيوف

 
 جانيشَ  *

 طفل الحب
 سراُر الهمس

 خفي  
 بناُت القلوب

 تبوح
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 شوارُد الشعر *
 مستغرمة

 ُغرة الشجون
 والنوافر
 هموم

 هوًى جريٌح يذوب
 
 َحبَحبَ  *

 دمُع الصمت
 غاسُق الضفاف
 بحُر الغروب

 يناغي
 كآبة الموج
 وريٌح تَُنفِنفُ 

  اللؤلؤ
 وتروح

 
 اسكبي *

 ماء الروح
 تتثنى

 بجعة الغناء
 عيناكِ 

 لهب نور
 
 ترتيب عيُد معكِ أُ  *

 الحلم
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 والطفولة
 والجروح

 وتٌر موجوع
 
 محروقةٌ  *

 على شواطئ الشمس
 دُم الحب

 أرجواُن نقاء
 مباح بالّسرّ 

 لكل العشاق
 
 تهويُد الفرح *

 قريبٌ 
 بعيدٌ 

 نحيٌل يهيم
 ستهامكقلب م

 
 َثغَثغَ  *

 أريُج الكالم
 فاض كالّدنان

 مهجورة
 مثلكِ 

 عشتار عذارى 
 منذورة

 لوجع الشموع
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 ينهمرُ  *
 الغيم األخضر
 مذبُح الحب
 قناديل نور
 فضفاٌض 
 كاألزل
 

 ُمنغَّم  * 
 هذا المدار

 رفيفٌ 
 منى الدفء

 والريم
 وصال

 
 أستعتبُ  *

 العّرافةكلمات 
 تزرعني
 سوسنة

 في تربة العشق
 
 دابيأه *

 صالٌة كونّية
 تزهرُ 

 بآيات اهلل
 سبحان المعشوق
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 واو الوله* 
 مسكونةٌ 

 بنرجس الشعراء
 " نرسيس" 

 ضائع
 بين :
 هموم

 البياض والسواد
 
 بحيرةٌ  *

 من أصابعك
 صبَّت : السلوى

 والمنّ 
 ثمَل 

 الياقوت
 والتفَّ على العوسج

 مقهور
 
 ريق المحب *

 أنفاس صفاء
 سالف البنفسج

 حياء غّض 
 
 رج الحبب *

 شموخ
 اٌم دفق الشذىلمّ 
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  تعالي ..
 نرشق المدى

 الروح سرّ 
  للروح

 الصدى
 
 ر* 

 ي         
 م                

 رنيم صوتك
 أليٌف كدمع الفراق

 حنونٌ 
 كثغاء

 طفل بريء
 
 عرّافة  * 

 خرجت
 من ..

 بحار الطفولة
 والالذورد

 مروَج عطاء
 سادرة

 وهج الحياة
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 وجه  * 
 تحّيَر فيه

 لقمحلون ا
 والشهد 
 والبياض
 َتنحَنحَ 

 على الخدين
 خمر النعمان

 
 مّدي *

 أغصان الزيتون
 كروُمنا

 مهفهفُة سالم
... 
 خبزٌ 

 وعنبر
 ورغيف حب

 محروق
 
 مسكونةٌ  *

 بالترحال
 ني ..يألفُ 

 االغتراب
 جرُح الفقدان
 على صدري
 نبُض حنين
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 كل األشياء *
 التي

 أحببُتها
 مخطوفة

 كهبهبة سراب
 
 أتلفَّتُ * 
 أفٍّ 

 من كرب الحياة
 ضجيجٌ 
 ووحدةٌ 
 وفراغ

 أتفّيأ ..
 غابة جدائلكِ 
 يشعل الزمرد
 بخور الصفاء

 
 الساجي طيفكِ  *

 يلهمني
 ومُض الروح

 يهدل
 القصائد حروفُ 
 تستفيق
 األوراق غفوةُ 

 حول ..
 ضفاف األحالم
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 تبتسم القصيدة *
 أو ..
 تكتفي

 بنغم الرويّ 
 لوٌن آخر للشعر

 إيقاعه قلبٌ 
 ونهر كلمات

 
 حاكورةُ  *

 الحروف
 مغسولة

 بماء الورد
 دروب الصداقة
 عصافير حب

 والشدو
 وفاء
 
 قّبُة الوجد *

 هسهسُة هيام
 جرُح الشوق
 بحجم الحزن

 
 ني فيكِ بهرَ  *

 أغصان عينيكِ 
ُل بحرفي  أكحِّ

 ضحكة الرّمان
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 حفَّ .. *
 غيث القصيدة

 أنا بعيدة
 واأَلِلُف تألف

 .. كلّ 
 غيمات الحروف

 ما أجمل !..
 مومة األرض أ

 ورائحة التراب
 
 تغفو *

 بقّيةُ 
 زهور األبجدية

 " لوتسّية بوذّية "
 بين غالئل الطهارة

 والدعاء
 
  كِ سنا *
 هاريسَ 

 في الدجى
 وارف الظل

 يكّسر
 عزلة القلب
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 تزفني *
 لهفُ 

 الحزن .. واألسى
 جرحاً 

 على كتف الشمس
 أعّرُشكِ 
 داليًة 

 على خّد ..
 األرض
 والمطر

 
 يذبل *
 د الحبيبوع

 يزرع الشوق
 بين صّبارات النسيان

 مخضوضرةٌ 
 أنت
 ..  يا

 شرنقة     
 الروح        

 اأَللوف           
 
 جفنكِ  *

 يهرُّ الحنان
 جفني ..

 دمٌع سجين
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 يلتف
 ..على 

 أهداب الحرف
 بِك ..
 يستكين

 
 وجهي *

  وجهكِ 
 بطيوب اآلالء

 يسغسغُ 
 األمد

 
 نبّللُ  *

 األيام
 والشهور
 والسنين

 بدمع االبتسام
 
 كيف  *

 أّرزت السماء
 نعناع األمل ؟

... 
 كيف ..

 أزهرْت أصابعكِ 
 بيداء النخل ؟
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 قلُت : *
 لجارة البحر

 والزريابُ 
 غالٌس 

 كزيت الوجد
 أهيف

 شجن الموج
 كبّحة العطر

 
 يباغمني *

 حديثك
 أستعبرُ 
 دمعة 
 دمعة

 ثغَب الصبر
 
 أستعتب* 

 حروفًا ..
 معشبة
 بالهجر
 والوصل

 
 يَّمنيه *

 زعفران الشعر
 بيني
 وبينكِ 
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 مجذاف الحرف
 رسول
 والرذاذ
 شغوف

 
 .. يا* 

 ُجمار نخلة
 سامقة

 تُ حِ تْ حَ أُ 
 أوراقي

 الخضرة على خدّ 
 أغصاناً 
 لعينيكِ 

 
 أستعطف *

 البحر
 يغني لعينيكِ 

 فيا ..
 تباريح الرباب

 أسبلي ..
 بهاء البياض

 
 ُفلُك شجوني *

 دلفٌ 
 قال الفرح :
 سالم عليكِ 
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 ح الزنبقيا بو 
 لدموع السماء

 
 غّرُة المساء *

 فوحان حرف
 يرعش األنسام
 قنديُل التهّدج

 تراويحُ 
 يا جفن 
 وعد ..
 ال ينام

 
 ُأطفئُ  *

 قناديل عشقي
 أنا ..

 رعاُف صخر
   دمي

 حفرات
 
 أرشقُ  *

 شوك األخاديد
 دّثريني

 باالخضرار
 واتركي

 رعشة األلوان
 على شجر الحلم
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 ال شيء *
 ينتظرني
 ظر أحداً وال أنت
 عزلتيقبُر 
 هموم

 تركني الفقدان 
 منفّية

 في جزر النسيان
 
 ُأشِعُل  *

 جمرات التهّدج
 هالُة غربتي
 حزٌن صوفي  
 يحنو عليه

 غاسق الظالم
 
 أستعطفُ * 

 كشَف الحب
 أصابُعِك ..
 نقطة نور

 يا راهبة الهوى
 جريٌح وجُد الروح

 سبحان ..
 الخالق الصبوح
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 الوصول *
 ىإلى حركة المعن

 في
 عينيكِ 

 ِسفٌر طويل
 أنا ..
 مولعةٌ 

 بتشعبات المستحيل
 
 أنِت  *

 في دمعي
 بّحة ابتهال

 َمَددٌ 
 َمَددٌ       

 َمَددٌ            
 قلبي

 معبد حبٍّ 
 مهجور

 
 طّوافٌة مع الزاهدين *

 أغّني لعينيكِ 
 بمن أستغيث ؟

 لنجعل
 الحب

 شجرة للحياة
 مع العابرين ونمضي
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 َزفزفُة الريح *
 حفيفٌ 

 روممغ
 بوليمة األزل
 أرى العالم

 نشوًة سكرى
 أمام عينيكِ 

 
 فراشُة الرؤيا *

 حطَّْت لحظَة التجّلي
 هل ..

 نادمْت عينيِك ؟
 أم .

 تفّيأتْ 
 طيَب المسك
 على كفيِك ؟

 
 َأُتطوى الروح *

 مستندة
 على حجر الغياب

 أعبُّ 
 تجاعيد األيام

 يدِك ..
 تزيح

 غيم القلب
 أستعطرُ 
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 سالف البحر
 انكسار الموجيا بسمة 
 

 اسُمكِ * 
 واألرض             

 عرّافُة المعنى        
 ُذ ترذِّ 

 اآلفاق ببراعم الحب
 هل اعترَف الندى

 لحظَة اللقاء ؟
 نبُض الحرف
 عصفوٌر شاردٌ 

 في كل الفصول
 

 لدكتورة ريم هالل حوار مع ا
 "أديبات سوريات  " ضمن ملف بعنوان :

هناء الدويري   –لمى مسالمة  –نيا خطيب را –ه كل من : مانيا معروف أعدَّ 
 بشار الفاعوري  –مها يوسف  –طهران بدور   -

 7117/ 71/57،  تاريخ  52591عدد ، سورية  -ُنِشَر في جريدة الثورة     
 

األدبي اإلبداعي في سؤال فتح آفاقًا على عالمها  د . ريم هالل ، كان لها رأيها   
 بهدوء ، ليعرف سّر الماء .  كنبع يشّق عبر الصخور، الهادئ 

ال يمكن أن أؤمن على  تقول د. ريم عن تقسيم األدب األنثوي و الذكوري : -
اإلطالق إال بأن هناك نصًا أدبيًا تحققت فيه األسس المطلوبة بصورة عالية ، ونصًا 

عنه هذا النص أو ذاك ،  آخر لم تتحقق فيه هذه األسس . أما بالنسبة إلى من صدرَ 
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أو أنثى ، عربي أو أعجمي  ، أبيض أو أسود ، فهذا يأتي لدّي في الدرجة  من ذكر
 الثانية ، ومن باب الفضول والرغبة في التعّرف إليه ال أكثر ..  

فقد كانت في مرحلة متأّخرة بعض الشيء بالقياس  ؛في الكتابة  يبداياتأما عن  -
إيمانًا مني بأن هذا ال ينبغي  إلى المراحل المبكرة التي بدأها الكثيرون من الكّتاب ،

أن يحدث إال بعد تبلور تجربتي الحياتية والشعورية التي ُيفتَرض أن تشّكل الكتابة 
من ، ني من األدوات الكتابية التي اكتسبُتها شيئًا فشيئًا صدًى لها ، وكذلك بعد تمكُّ 

ماكنُت ة إلى خالل دراستي المديدة لّلغة العربية وآدابها ، ومع ذلك البد من اإلشار 
تجريبية حاولُت كتابات من ، وخالل سنوات عديدة  ن حين وحينما بي، قباًل أقوم به 

، ال  ، وهي ال تزال إلى اآلن في حوزتيأن أبحث عن ذاتي اإلبداعية المستقّلة بها 
من أجل أن أنشرها ذات يوم مؤكدًا ، إنما من أجل أن أبتهج بها ذكريات إبداعية كما 

 رة .يتخللها من حبٍو وخطوات أولى متعثّ ان بذكريات طفولته ، وما يبتهج اإلنس
. ريم هالل ، فهي ثالث مجموعات شعرية : العّرافة ، كل أما عن إصدارات د -

،  " البصر والبصيرة "، اسمي واألرض ، وكذلك سيرة ذاتية بعنوان  آفاقي ألغنياتكِ 
توراه .. وتتابع د. هالل : وأعتقد درجة الدكبها وكتاب نقدي يمثل الرسالة التي نالت 

أن هذا األخير المذكور سيكون األخير في مجال النقد واألبحاث ، لرؤيتي ذاتي 
 حصرًا هناك ، في بحار األدب . 

نحتاج النقد األكاديمي : لقد منحني النّقاد ما يفوق حقوقي ، حين جعلوا نصوصهم  -
التي تأّملوا فيها ، إال أنني أتمنى  النقدية أحيانًا أكثر جمااًل من نصوصي األدبية

توقًا مني ، اآلن أن يخرجوا قلياًل من نقدهم االنطباعي نحو نقد أكاديمي موضوعي 
إلى تبّين نتاجي في ميزانه العلمي الدقيق المتجّرد من العواطف ، والتبّصر بصورة 

 أوضح بحقيقته التي قد تنطوي على السلبيات كما على اإليجابيات . 
 هي قراءاتك في بحر األدب ؟ ما  -
نًة وأجناسًا ، هو مرّشح كل كتاب ينتمي إلى الخارطة األدبية ، بقاعًا وأزم   

، وكذلك كل كتاب ينتمي إلى العلوم اإلنسانية األخرى التي تمتُّ بصلة إلى لقراءتي
تثري تجربتي  القراءات من روافد كثيرة متنوعةاألدب ، نظرًا ِلما تمّدني به هذه 
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بداعية ، وِلما ُتحقُِّق لي شخصيًا من متعة خاصة قد ال ألقاها مثاًل في القراءات اإل
 العلمية البعيدة عن ميولي واختصاصي .    

 
 هالل ة تكّرم األديبة د. ريمكّشافة الالذقيّ 

 شعبان سليم
 71/57/7117، تاريخ  7075، عدد الالذقّية  –في جريدة الوحدة  ُنِشَرت  

 
حفاًل تكريميًا لألديبة الدكتورة ريم هالل . وقد بدأ  " 12" ة افة الالذقيّ أقام فوج كشّ    

االحتفال بالنشيد العربي السوري  ، عزفته فرقة تابعة للكّشافة . ثم ألقى قائد الفوج 
ة ، نبيل أسمر كلمة ترحيبية ، ومنها : إن هدف كّشافتنا تربية النشء تربية إنسانيّ 

رفع مستوى األخالق والحب م الوطن ومجده ، وفي تقدّ  مساهمة فيوالغاية منها ال
، وفي بناء بيئة صالحة في الوطن ، وغرس قيم الحب واإلخالص والخير  والعطاء

ونحن نكرم الشاعرة  ..لتكوين شخصية اإلنسان ، والمساهمة في تطوير المجتمع 
الشعري ،  اليوم ضمن منهاجنا الثقافي سعيًا لتنمية الذوق األدبي ، ورهافة الحس

براز قيمة األدب . ثم ألقى السيد إسكندر مّيا ، رئيس اللجنة المركزية لكّشافة  وا 
عندما يتحدث األدباء ، على الساسة أن يصمتوا .. قد ترى  ة كلمة ، ومنها :الالذقيّ 

وكيف تراكضت ألوانها ،  ، و شطآنًا تروي لنا حكاية قرطاجسهواًل أثقلتها الجبال 
، هل أحسسَت بما باح الليل للضجر ؟ وخفق قلبك لصوٍت غاب راسمًة قوس قزح 

فرح والحزن ؟ والصمت والسمسرة ؟ وبين البصيرة مطِلُقه ؟ ما الفرق بين دموع ال
 بصار ؟ وتلفُّت العيون والقلب ؟ أسئلة تجيب عنها ريم . واأل
ومضات نثرية ت عدة ُمشِرفا وُقدَِّم نشيُد الفوج من قبل فرقة الكّشافة . ثم َقدَّمتْ    
. ريم هالل المنبر ، وقّدمت . ثم صعدت األديبة د ميلة ، أضافت جوًا أدبيًا جميالً ج

 "عدة قصائد ، ومزجت بين القصة القصيرة والشعر . وأول ما بدأت به بعنوان 
، وهي تأّمالت شعرية رائعة ، وذلك بعد أن شكرت الكّشافة ودورها  "تساؤالت 

في الحفاظ على الجيل الصاعد ، وغرس القيم والمبادئ الريادي في المجتمع ، و 
 السامية فيه :
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 ماذا تكتب العصافير بأرياشها -
 على لوحة الفجر ؟

 من رأى بيت الشمس الذي -
 َتِلُج إليه كلَّ مساء ؟

 ماذا يقول الصمت -
 على شرفات النجوم ؟

 هل للزنابق أيضاً  -
 آدم وحواء ؟

 لماذا ما عاد أحدٌ  -
 مية ؟يشتري لي دُ 

 لماذا لن أعثر على عّكازي -
 وسنوات ؟ إال بعد سنواتٍ 

 التي أهدتها إلى االبن الذي لم يأِت : "ُبَني  "ومن قصيدة 
 كذلك هذا الصباح
 لم َتُعْد إليَّ ُبَني
 ثم مضيتَ 

 ال أدري إلى أين
 ناديُتكَ 

 ما كوكبًا من روضي جنيتَ 
 كذلك هذا الصباح
 لم َتُعْد إليَّ ُبَني

 رتك ؟في كُ  هل صرختُ 
 ُت إليك ؟هل أسأ

 أي ُبَني
 ما اسمك اآلن ؟
 ما عمرك ؟
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 ما قامتك ؟
 ما لون عينيك ؟ ...

، هذه التي وّشتها بإلقائها الرائع ، وشّدت  "قصص شعرية  "ومن مقاطع لها بعنوان 
 بها جميع الحضور :

 في أيامَي األولى من المدرسة
 قالت لنا المعلمة :
 هناك في الضياء

 بيضاء حْت وردةٌ َتفتَّ 
 فال تقطفوها

 استجبُت لمعلمتي
 ولم أقرب الوردة
 إذ ما أردُت لها
 أن تنأى مثلي
 عن حضن أمها

 ثم قّدمت األديبة نصوصًا قصيرة مكثّفة تأّملّية غنّية بالفلسفة بأداء رائع :
 ربما تصوغ في لحظةٍ  -

 كلمًة من ذهب
 لكن ما نفُعها ؟

 إذا لم تنصت إليها
 ؟ُأذٌن من ذهب 

 
 ماذا إذا غرس كل  بجانبه -

 شتلة ياسمين ؟
 ألن تنطفئ حينئذٍ 
 نيران األرض ؟
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 من يمنحني كوخاً  -
 كئ على نهر ؟يتّ 

 يهألسكب بين كفَّ 
 شهر نجوَم ألفِ 
 

 لماذا نصحو باكراً  -                             
 في الصباحات الدافئة ؟

 أهي األزهار ؟
 تنقر نوافذنا وتفرّ 

 ى بهائها ؟لنطلَّ عل
. ريم هالل ، ألنها أتحفت الوجود يع إال أن نشكر األديبة دوأخيرًا ال نستط   

لقاء  ، وألنها فعاًل مبدعة بشعرها ونثرها وبصيرتها . وشكرًا آسر بمقاطع رائعة ، وا 
 الذي يكّرم األدب واألدباء .  " 12" ة لفوج كّشافة الالذقيّ 

 
 دراسة -فقرات من كتاب قصيدة النثر 

 تأليف الدكتور أحمد زياد محب ك                      
 7112دمشق ،  -منشورات اتحاد الكّتاب العرب 

 
 :من الكتاب المذكور  59جاء في الصفحة  -

، اتومن قصائد الومضة ما يقوم على نهاية غير متوقَّعة ، ليست نتاج المقدم   
الدكتورة ريم  ية للشاعرة. ومنها الومضة التال بل تختلف عنها وتتناقض معها

 ة " :باَغتَ مُ  " هالل ، وعنوانها
 في شتائي

 بحثوا عن رمادي
 رأوني هناك

 وفي يدي قمران
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والنص يؤكد انتصار الذات الشعرية المبدعة على حالة الموت والقهر واليباس    
المتمثلة في الشتاء ، وانبعاثها من الرماد مثل الفينيق ، تحمل قمرين تضيء بهما 

عالم كله . وقد يكون القمران الحب والشعر ، وقد يكونان أي شيء آخر ، وحسبهما ال
باَغَتة " ، مع إسناد فعل البحث إلى ضمير يعود أنهما قمران . وعنوان النص " مُ 

أن يجدوا حالة أخرى خالف ما على مجهول يوحي باألشرار الذين كانوا يتوقعون 
. والنص مكثَّف ، ولغته موحية ، وهو  ، ولكن انتصر الجمال والحب والشعررأوا

ة الومضة المبنية على حالة بعيد عن المباشرة ، ويحقق بنجاح مفهوم القصيد
 .مدهشة

 : 13وجاء في الصفحة  -
ومن النصوص ما يقوم على حوار محض ، وغالبًا ما يكون في قصيدة النثر    

لفين على األقل ، القصيرة ، وعندما يكون الحوار بين طرفين متصارعين أو مخت
يكون الحوار أكثر تأثيرًا . ومن أمثلته النص التالي من مجموعة شعرية عنوانها " 

 اسمي واألرض " للشاعرة الدكتورة ريم هالل :
 تعالي إلى الحقل -

 ِلَم أبي ؟! -
 أال تخشى مثلَي الذئب ؟!

 أرشدُت إليه سهمي -
 !ِلَم أبي ؟ -

 !أال تحبُّ مثلَي الذئب ؟
ص يعّبر عن نزعة إنسانية تعطف على الحيوان وتشفق عليه ، بل تحبه ، وال والن   

ن كانت تخافه وتخشاه ، ا يحمل من أذًى . وبكل بساطة يمكن ملِ  تريد له الموت ، وا 
فهم الحقل هنا على أنه الحياة ، والذئب على أنه اإلنسان الماكر والخبيث . وتتأكد 

التي تحبُّ الكون والكائنات كافًة ، وترى الجمال عندئٍذ النزعة اإلنسانية المتسامحة 
والخير في كل أشكال التجّلي ، وهي نزعٌة صوفية تدل على النقاء والصفاء ، منطلقة 
من اإليمان بأن الكون جميل ، ألنه من َخلق اهلل ، وما يظهر فيه من قبح ، فهو 
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قَّت ، يخفي ؤ قبح نسبي وفق ما نراه نحن في الظاهر القريب ، وهو قبح عارض م
 قد يخفى علينا .تحته جوهرًا جمياًل 

 : 71 - 76وجاء في الصفحة   -
ولقد عّبرت قصيدة النثر عن مواقف من الموت ، ليس فيها شيء من معاني    

الرثاء المألوفة ، بل قدمت أسلوبًا ال يمكن وصفه بأنه رثاء ، بل هو تعبير جديد عن 
دكتورة ريم هالل في موت األستاذة الجامعية موقف جديد . ومن ذلك نص للشاعرة ال

 الدكتورة سلوى الخّير عنوانه " وردٌة في أسطورة " تقول فيه :
 ذهبْت وحيدًة في الشتاء

 تبدََّدْت في بحر
 هال أعرف اسمَ 
 هال أعرف دربَ 

 فُت في الصقيعتصوّ 
 أنتظر
 أنتظر
 أتكسَّر

 قْت أجراس الفجرتشقَّ 
 ْت إليَّ حلماً فهرعَ 

 المنفى الحقولهطلْت من 
 ْت على ظلي صنوبرةً سَ رَ فَ 

 سألُتها
 والمنبر
 والرجع :

 لماذا احترقِت أمس ؟
 همسْت :

 َقَبساً  ألن صوتَي اختلَس 
 فاختلسُت لنا َبغتةً 
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 أنهار شمس الشروق
 نختبئ من الشتاء وفررنا

تعّبر الشاعرة عن إحساس بغموض الموت ، لذلك تنسبه إلى البرد والشتاء ،    
ير إلى دورة الفصول وأسطورة  " دوموزو " . ثم ترى الموت عقوبة على كأنها تش
بروميثيوس " . وما تلبث أن تؤازر  " نور المعرفة ، مشيرة إلى أسطورة اقتباس

إلى دفء النار التي قَبستها  ، لتجد فيها الخالص من برد الشتاء فتنضم الراحلة ، 
شكلة المعرفة وتراها سبياًل إلى والموت ، وبذلك تثير الشاعرة في معرض الموت م

 الخالص .
 : 91 - 92 وجاء في الصفحة  -
وتعّبر الشاعرة الدكتورة ريم هالل عن قلق االنتظار  ، وتسأل عن المجهول    
، والسؤال مؤسَّس على خبرة سابقة جاء فيها ضوء ثم غاب . ويبدو السؤال ياآلت

دم مختلفًا ، والسؤال عن االسم هو تعبيرًا عن رغبة داخلية في أن يكون الضوء القا
سؤال عن الذات والهوية ، وليس محض شكل ، لذلك يبدو مثيرًا للريبة والتوجس 
والقلق . والنص مبني على تكرار وتداخل متعانق كتعانق مربعات الشطرنج ، وفيه 
الوعي بإمكان والدة النقيض من نقيضه ، حيث ينبت الضوء من أرض الليل ، 

ي أغواره البعيدة إلى قوله ليل من أرض الضوء ، ويشير النص فوحيث ينبت ال
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي " ، وهذه العالقة ليست  : "تعالى

جدلية ، إذ ال تقوم على تناقض بين مقولتين تتوّلد عنهما مقولة ثالثة مختلفة عنهما ، 
نما هي عالقة إبداعية استثنائية تقوم على األ ، بإمكان والدة طرف ثالث مختلفمل وا 

 وهذا تعبير خفّي عن الرغبة في انتظار معجزة . وفيما يلي النص :
 من أرض ليلي

 ضوئي نبتَ 
 من أرض ضوئي

 ليلي نبتَ 
 فما هو اسمكَ 

 أيها الضوء اآلتي ؟
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وفي النص تشوُّق إلى االنطالق الهادئ من الذات حيث الضوء الذاتي والليل    
حيث انتظار الضوء اآلتي ، يؤكد ذلك إضافة الليل والضوء إلى الذاتي إلى العالم 

ضمير المتكلم ، وظهور هذا الضمير أربع مرات في نهاية كل سطر من األسطر 
األربعة األولى ، وهو ما منح اإليقاع الوحدة واالنسجام والهدوء ، ثم تأتي صفة 

ألربعة األولى التي الضوء بأنه اآلتي ، لتنسجم في انتهائها بالياء مع األسطر ا
بضمير المتكلم ، " اآلتي " انتهت بالياء ، وما أشبه الياء التي تنتهي بها الصفة 

آلتي ملكًا للذات وكأن في هذا داللة خفّية على رغبة كامنة في أن يكون الضوء ا
حتى لكأنه نابع منها مثله مثل : الليل والضوء واألرض في ليلي ومنسجمًا معها ، 
 . وضوئي وأرضي

 ومن رؤى المستقبل نص الشاعرة الدكتورة ريم هالل عنوانه " درب واحد " :   
تا من بعيد  َتَنصَّ

 إلى حقول الشتاء :
 ذاك نحيبهم -                            

 بل نحيبنا في الغد -                         
قصره ، ففيه حوار  ويمتاز النص بتكثيفه الشديد ، وتنوُّع أساليبه على الرغم من   

بين شخصيتين ، وفيه رسم لصورة من خالل الصوت ، فالشتاء الذي هو الشيخوخة 
و نحيب وبكاء ليس للماضين بل والعجز هو درب الجميع من سابقين والحقين ، وه

حقين الذين سيواجهون الغد . والجميل في النص تالحم العنوان مع النص ، إذ ال لاّل 
والجميل في النص  .كأنه سطر في النص ال ينفصل عنه و غنى هنا عن العنوان 

أيضًا االعتماد على السمع ، فثمة تنصُّت وثمة حوار وثمة نحيب ، وحقول الشتاء 
 الممتدة تتحّول إلى نحيب طويل ، وهذا النحيب يتحّول إلى درب .
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 سارت على درب طه حسين بامتياز !
 درجة الدكتوراهالدكتورة ريم هالل أول كفيفة تحصل على 

 وأول أستاذة جامعية كفيفة في الوطن العربي
 قتوفيق الحاّل اإلعالمّي 

 7112/يونيو/71، تاريخ  71ي الثقافية ، عدد بَ مجلة دُ ُنِشَرت  في 
                      

حلقات برنامجي القديم "  بطلة هذه الزاوية : ريم هالل ، وهي ذاتها بطلة إحدى   
، إذ كانت ريم قد تخّرَجْت وقتها  5911ي يعود تاريخ بّثه إلى عام الذ " ةساعة حرّ 

على الساحل السوري ،  اللغة العربية في جامعة الالذقيةقسم  –في كلية اآلداب 
% ، وكانت هذه الدرجة هي األعلى في تاريخ القسم  16بدرجة امتياز ، وبمعدل 

و التالي : ضيفتكم القادمة نحمنذ إنشائه ، وأذكر أنني قّدمُتها للمشاهدين على ال
، طلعْت من العتمة إلى النور .. اسمها ريم هالل ، ُحِرمْت من نعمة البصر ، شاّبة

لكنها ترى الناس واألشياء ببصيرتها أجمل من الواقع . وحين سألُتها كيف استطعِت 
ن أن أختار بي وأنت الكفيفة التفّوق على زمالئك وزميالتك ؟ أجابت : كان عليّ 

أو ، فاخترُت المقدمة كيال أصطدم بهم في الوسط ،  مقّدمة أو الوسط أو المؤّخرةال
 مع ما يعني ذلك من مشّقة بالغة .  !!أتخّلف عن الركب دون أن أدري 

أمام  –تقول كما  –، ما وضعها  6/51 ريم هالل بنسبة رؤية ال تتجاوز ُوِلدتْ    
كّيف مع مجتمع ال يعرف كيف يتعامل ، البعد األول يتمثل في الت ينبعدذات مشكلة 

مع أصحاب االحتياجات الخاصة ، وثانيهما في محاولة االستفادة من النزر اليسير 
" التي تعتمد على حاسة برايل  "من بصرها لتتعلم الكتابة والقراءة ؛ إذ لم تكن طريقة 

آنذاك . قد وصلت إلى مدينتها الالذقية ، وذلك لعدم وجود مدرسة للمكفوفين اللمس 
رادة صلبة وجو أسري متفّهم ومتفاٍن  نْت تمكَّ  ؛لكنها وبما أوتيْت من قدرات ذهنية وا 

إلى أن حصلْت ،  مرحلًة إثر مرحلة من شّق طريقها إلى العلم واجتياز محطاته ،
على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ، وبدرجة امتياز أيضًا ،  5991عام 

يفة تحصل على درجة الدكتوراه في الوطن العربي . كان عنوان ولتصبح أول أنثى كف
. أما رسالتها "  حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي" رسالتها : 
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. وبعد ذلك حّققْت  "المنهج النقدي عند طه حسين "  للماجستير ، فكان عنوانها :
عة على المستوى حلمها في أن تكون أول أنثى كفيفة تمارس التدريس في الجام

العربي . وللوصول إلى حلمها هذا كان عليها أن تخوض معركة كادت تودي بها 
 إلى االنتحار في وقت من األوقات !!  

وأتوقف هنا ألنقل لكم بعض المشاعر العاصفة التي عاشتها ريم وهي تسعى مع    
ا على أسرتها ألخذ حّقها القانوني في أن تكون معيدة في الجامعة بعد حصوله

لقد  شهادتها الجامعية األولى . تقول ريم عن تلك المرحلة : عانيُت األمرَّين ..
وكأنني مسؤولة عن عاهتي !! بل كأنني ، ُوِضعْت على طريقي العراقيل من كل نوع 

جانية تستحق العقاب !! لقد مرت سنة وأكثر وأنا أصارع المبصرين أللفت نظرهم 
لها باءت بالفشل ، فتوّطنْت في نفسي بذرة الكآبة ، إلى القانون ، لكن محاوالتي ك

وأخذْت تنمو يومًا بعد يوم ، وشهرًا إثر شهر ، حتى غمرتني بغيومها السود الثقيلة 
التي ال تندُّ عن قطرة ماء واحدة ، أو عن زهرة صغيرة وليدة ، وذلك وأنا أتابع دراسة 

وصلُت إلى حدود المرض ، بل الدبلوم ، حتى إذا انتهيُت منه جلسُت في البيت ، و 
إلى أبعد من ذلك ؛ فقد اتخذُت قرار االنتحار ، وبدأُت أفكر في الطريقة !! هل 
ُأضِرب عن الطعام ؟ هل أحرق نفسي وسط الجامعة ؟ لكن ما أنقذني من تلك 
األفكار السلبية هو طبيعتي المعاندة لالستسالم والخنوع والهزيمة ، فعدُت إلى حلبة 

ومرات ، حتى انتصرُت ، وأصبحُت معيدة في الجامعة ، ثم حاملًة  الصراع مرةً 
 شهادة الدكتوراه والمدّرسة الجامعية الكفيفة األولى في الوطن العربي . 

، كانت  6113عامًا ، أي في عام  تسعة عشرفي أثناء مقابلتي الثانية لها بعد    
المشاهدين هذه القصة  ، روْت لماليين "ابن البلد " بطلة إحدى حلقات برنامج 

.. لم يكن هناك أي صوت الشارع خاٍل تمامًا من السيارات أن  ظننتُ  "المؤّثرة : 
وعندما تجاوزُت نصف المسافة ، ، .. تركُت الرصيف وعبرُت مسرعة ق على اإلطال

سمعُت صوتًا قويًا قريبًا ، وأدركُت أن سيارًة شاحنًة ضخمًة تكاد تالمسني ، لكنني لم 
معرفة ما إذا كنُت أمامها في وسط الشارع أم إلى األمام أم إلى الخلف ؛ في أستطع 

هقر تلك اللحظة ، وهي لحظة فقط خاطبُت نفسي فقلُت : يا ريم أنت ما تعّودِت التق
 . "!! إلى الخلف فامضي إلى األمام .. وهكذا مضيُت .. وهكذا نجوُت 
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ها الذاتية بصدق وشفافّية ، وبلغة أعود اآلن إلى كتابها الذي اختزلْت فيه سيرت   
بها منذ والدتها ، وحتى تسّلمها منصب األستاذة رقيقة رسمْت بها الجو الذي أحاط 

. وأنقل لكم منه سطورًا َتِصُف فيها  "البصر والبصيرة " الجامعية ... اسم الكتاب : 
س بفرح ع ، وال تزال ذاكرتي تالمكنُت مثل عصفورة تغّرد وسط الربي "طفولتها : 

األلعاب والسكاكر التي كانت ُتغَدق علي ، وتالمس في ذات الوقت أصداء غنائي 
.. كان غنائي يمأل البيت  ء الحي الفقير الذي ترعرعُت فيه بين أفراد عائلتي وأبنا

والحي لدى عودتي وأهلي من إحدى الزيارات . لكن سؤااًل مبتذاًل ظل يتردد على 
بحيث اختزنته ذاكرتي إلى األبد ، أما السؤال فكان : مسمعي فترة طويلة من الزمن 

؟ وعلى الرغم من عدم معرفتي بالمقصود من السؤال ، فقد كنُت  أأنت تبصرين
البصر  ". كان كتابها  " ود إلى زماني النقي غير آبهة بهمأجيبهم : ال ، ثم أع

على كل المعوقات الذي احتوى تجربتها المّرة الحلوة ، وانتصارها المدوي " والبصيرة 
هو كتاُب النثر الوحيد من إصداراتها األربعة ؛ إذ إنها َنشرت إضافة إليه ثالث 

، وثمة  اسمي واألرض " -كل آفاقي ألغنياتِك  -العّرافة وعات شعرية هي : " مجم
. وقد قّدم للمجموعة  "بين شرفتي والبحر " مجموعة رابعة قيد الطبع تحت عنوان : 

تابع  أما الشاعر الشهير شوقي بغدادي ، فقد. و  هلكبير حنا مينألولى األديب اا
كثيرون تابعوا معّقبًا في إحدى الصحف : "  ، وكتب لقاءها على الشاشة الصغيرة

ة وبراءة ومنطق متماسك ، ريم هالل على شاشة التلفزيون وهي تتحدث بطالق
اسمين . أما أنا فقد مع تلك الفتاة الوديعة كبنفسجة ، والرقيقة كزهرة يفتعاطفوا 

اجتمعُت بها  أكثر من مرة ، وأصغيُت لذكائها وموهبتها ورقتها .. تعزف على 
البيانو... وتصدح بصوت جميل مثل فيروز ، وتحاورني في اللغة العربية ، فأجد 
نفسي أمام موهبة جاّدٍة عميقٍة ونادرة ، إن حضورها باعث للبهجة والحوار الشهّي 

 ."الممتع 
رًا .. وعندما طلبُت منها بعض صورها ، سألْتني عن الغرض من ذلك ؟ وأخي   

: لقد فعلَت الكثير من أجلي . أجبُت : بل أنِت  .. قالتفقلُت : أريد أن أكتب عنِك 
 التي فعلِت الكثير في الناس .  
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 د. ريم هالل
 الجزء الثاني –ُنِشَر في موسوعة برنامج ابن البلد 
 قالحاّل إعداد وتقديم : توفيق 

 : فاتن عّجان مشاركة ومراجعة
 صياغة وتنسيق : حيدر نعيسة

 7113دمشق ،  -منشورات دار عكرمة 
 

مكفوفة البصر ، ألسرة  5921بة ريم عبد القادر هالل عام لدْت الدكتورة األديوُ    
 وعبت حالتها الصحّية الخاصة تلك .مثّقفة متمّيزة است

مّرت بالكثير من المرارات والمشاّق ، واجتازت ومع توالي الليالي والنهارات ،    
العمى الجذر األساسي لها ، وذلك في إطار ات عديدة من المعاناة التي شّكل محط

سعيها للتكّيف والتآلف مع الظرف المخالف ، ظرف افتقاد حاسة البصر ومشكلة 
 االندماج مع مجتمع المبصرين الكبير المحيط بها .

مستعينة بحواسها األخرى وبأسرتها ، لم تتابع تعليمها ، طوة شّقْت طريقها خطوة خ   
ر تلك المدارس في محيطها الذي مدرسة خاصة بالمكفوفين ، لعدم توافاألساسي في 

ها أهلها بإحدى المدارس الخاصة ، اعتمادًا على بقايا بصرها تعيش فيه ، فألحقَ 
لياًل ، بغية تبّين الحروف  الضئيل قرب النوافذ المشمسة نهارًا والمصابيح المشتعلة

 والكلمات والجمل ، وذلك بتقريب الدفاتر والكتب حتى التصاقها بالعينين . 
، عندما حصلْت على اإلجازة في اللغة العربية بمعدل  5913هكذا حتى عام    

في قسم اللغة العربية ، وكان أعلى معدل يحّصله خريج  " % 15.95"عاٍل قدره 
 .  نها ، وقد َتتابع تفوقها واستمرجامعة تشرين حتى حي

م ُعيِّنْت في ، ثقسم األدبيات  -الدراسات العليا دبلوم ، حازت  5911ففي عام    
 قسم اللغة العربية .   -معيدة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  5911العام التالي 

ث ، نقد العربي الحدية الماجستير في الدرجعلى  ، حصلتْ  5996وفي عام    
،  5991اص والجامعة نفسيهما عام على درجة الدكتوراه في االختصحصلْت كذلك 
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وُعّينْت مدّرسة في الكلية ، فكانت بذلك أول أستاذة جامعية مكفوفة تشغل هذا 
 .  المنصب

المبكرة في اتجاه  لقد غدت أحالمها وقائَع ، وترّكزْت تلك األحالم منذ طفولتها   
على ما أرادت ، فتدّربْت على  كها صوتًا جمياًل ، وقد حصلتْ متال، ال احتراف الغناء

الغناء ، وأتقنته ، واشتركت في العديد من األماسي الغنائية والحفالت الفنية ، غنَّْت 
فيها للسيدة فيروز وعفاف راضي ، وُصنِّفْت مطربًة بناًء على نجاحها في مسابقة 

 ديدة في إذاعة دمشق . إذاعية ألصحاب المواهب ، كما سجلت أغنيات ع
د هذه اء ألسباب عديدة : أولها : تعقُّ ، غادرت عالم الغن إال أنها وبعد حين وجيز   

. ثانيها : انشغالها بتحقيق غايتها الكبرى في التفوق  المهنة وتعارضها مع ظروفها
الدراسي الجامعي ، وبذل كل ما لديها من جهود وأوقات ومقدرات من أجل نيل أعلى 

هادات ، وليتاح لها الحصول على شهادة الدكتوراه ، والتفّرغ فيما بعد للبحث الش
 العلمي بما يقّربها خطوات أخرى من قدوتها ومثلها األعلى الدكتور طه حسين . 

على خالف حياة وميادينها الثرّية ، لكنها تعّمقْت تجربة الدكتورة ريم في آفاق ال   
ة األدبية ، إذ بدأت بالكتابة نزواًل عند إلحاح القّراء األدباء اآلخرين تأخرت في الكتاب

الناهلين من أدبها وعلمها ، فكانت عند حسن الظن وكبر  المقّربين المتحّلقين حولها ،
 األمل والمسؤولية .

آفاقي في سنِّي المبكرة ، لكنني لم تدخل الكتابة  "تقول عن تجربتها األدبية :    
ستير ، شعرُت بالملل إزاء المجال األكاديمي ، نظرًا لما بعدما تجاوزُت مرحلة الماج

فرضه عليَّ من أجواء انعزالية جافة مختلفة عن األجواء المنفتحة الحيوية التي 
شهدُتها في عالم الغناء ، لذلك توجهُت إلى مجال اإلبداع األدبي الذي ألفيُته يشّكل 

الناس ، ومن التعبير عما أريد  استمرارًا لغنائي ، إذ مّكنني من التواصل مع شرائح
  " . ا يعبر عنه اآلخرون عندما أغّنيبداًل من أن أردِّد م

، خصيب كامن لشعري ، استجابًة لتدّفٍق شعوريٍّ كانت بداياتها أواًل ضمن المجال ا   
رها في أعماق الحياة ، تفجَّر بعد اغتناء تجربتها الذاتية ، وتبّصرها بها ، وتبحّ 

 . التوّحد جارب اآلخرين إلى حدّ وتفاعلها مع ت
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هكذا أخذت ترسم قصائدها بالكلمات ، ترسم الصور اليومية واإلنسانية والحياتية    
 .  المتنوعة ، قصائد شعرية رقيقة عذبة عميقة

 من أعمال الدكتورة ريم : 
م المجموعة الشعرية األولى للشاعرة الدكتورة ريم هالل ، وقد قدّ العّرافة : وهو اسم    

 :7/5991/  7مته المؤّرخة في يوم ، ومما جاء في مقد هنلها األديب الكبير حنا مي
ريم ... في هدوئها وصمتها تتأّمل ، وتأّملها هذا من النوع الوادع ، وهذا ما أعطى  "

رؤاها وداعة متميزة تشفُّ كما نفسها عن أحاسيس تبعث الشعر النثري الهاجع في 
ذه إحياء للعواطف الحبيسة ... عندما وصلتني مجموعتها هقاع الذاكرة ، بعثًا فيه 

خبرُت أنها هي التي فعلت هذا ، أخذني دهش غير مضروبة على اآللة الكاتبة ، وأُ 
إنه يصدح  :قليل ، لكنه جبروت اإلنسان .. هذا الذي قال عنه مكسيم غوركي 

.. لقد ُفتنُت  ، حملني على االقتناع بأن النبوغ يشمل فعل المعجز في األموربفخر
على نحو ما وقدر ما بالبوح الحزين الشّفاف المنسرح ببساطة وعفوية ، وأخذتني ، 
وهزتني صورة مبتكرة لألسى الدفين غير المستكين ، وافتتاني له ما يبرره .. الروح 
الحنون تنساب نسغًا في الكلمات ، والشعر المفعم بالحنان والجودة ، إنه عمل يحمل 

 ." على الرضا 
: وهي المجموعة الشعرية الثانية لها ، وقد كتب كلمة الغالف  كل آفاقي ألغنياتكِ    

لو طلبت مني ريم هالل اسمًا لمجموعتها لما  "األستاذ أنطون المقدسي ، قال فيها : 
فجر  ها خطوة إثر خطوة ، والعالمدروب ، عليك كي تسلكها أن تشقَّ  ترددُت ، فالحياة

عليك أن ة أدركت أنه معجزة .. وحدها هذه الصبيّ  ن توقظهأدركه الليل فعليك أ
تجترحها كل لحظة كي تستمر فيه . تقول ريم هالل : األشياء موجودات صّماء ، 

ة تكتب وكأن الشعر تجلَّى لها قبل ..! هذه الصبيّ  وحده الشعر يعرف كيف يستنطقها
  " .أن تقرأ الشعراء 

دار المرساة  عرية الثالثة ، وقد صدرت عنعنوان المجموعة الشاسمي واألرض :    
كأن ريم هالل يمامة  ". قالت عنها الكاتبة ليلى المقدسي :  6115بالالذقية عام 

مروج  لثلج ، تالحق عصفورتها مرحًة فوق، قلبها بياض ا الكلمات على شجر الشعر
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ن الفاني بوضعية اإلنسا ا ال يراه الرائي ، وتعّمقت بوعيٍ النقاء ، رأت في األرض م
 . " الذي يعيش العالم كله كأنه حلم كبير

البصر والبصيرة : وهو عنوان الكتاب الذي ُخّطْت فيه السيرة الذاتية للكاتبة ريم    
هالل ، ومسيرتها على درب الحياة منذ لحظة الوعي حتى حصولها على أعلى 

لمتأتّية من شهادة ، بكل الدقائق والتفاصيل ، وبكل ما انطوت عليه من اآلالم ا
وضعها الخاص ، واألفراح المتأتّية من تحّديها لهذه اآلالم بما امتلكته من إرادة 

يمان وقوة .. وعن هذا الكتاب قال الكاتب الصحفي عطّية مسوح في جريدة النور  وا 
سلوب روائي شائق ، تعود فيه ريم إنه عمل إبداعي جميل بأ " : 7/9/6111بتاريخ 

شبه كفيفة ، لم تستسلم ولم أهم مالمح حياتها منذ كانت طفلة إلى طفولتها ، وترصد 
لتلك العاهة التي ُولدْت معها ، ولم تنكفئ على الذات ، بل اندفعت في طريق تيأس 

المأساة  ي لتلك العاهة الجسدية ، مواِجهةً الفعل المستند إلى رفض داخلي نفس
لبصر حالة إيجابية أو شيئًا فقدان حاسة ا الذات بقوة اإلرادة التي تجعل منوتحقيق 

. وريم هالل موهبة دؤوبة ،  ال قيمة له ، وبعيدًا عن الشعور بأنها دون اآلخرين قدرةً 
واجتماع الموهبة والدأب هو مصدر كل إبداع .. امتلكت في طفولتها وشبابها ثنائية 

رادة والروح الرقة والقوة ، رقة القلب ونقاء السريرة من جهة ، والقوة الداخلية ، قوة اإل
من جهة أخرى .. وهما تدفعان الطفلة ريم إلى موقف إيجابي تجاه كل من تلتقيه ، 
واالستعداد للتواصل معه بألفة ومحبة ، والتفاعل مع كل نفحة إنسانية ، وقوة الروح 
واإلرادة تجعل تلك الطفلة قادرة على الصمود أمام إيذاء اآلخرين . استطاعت الطفلة 

ة أن تخطو خطواتها األولى ، ثم تتابع مسيرة التفاعل والتجاوز لتصل الرقيقة القوي
ذاتها على خير صورة يطمح لها  إلى مرتبتها العلمية واالجتماعية العالية محققةً 

شمعة  اإلنسان السوي .. وهي تتحدث بنبل ووفاء وعرفان بالجميل عن كل من أشعلَ 
ماعي وأذكى قوتها الداخلية . في طريقها الصعب المظلم ، وأمدها بالنسغ االجت

ي ريم في طريقها الطويل لتصبح تلك الطفلة فالدفء اإلنساني هو ما أمسك بيدَ 
الرقيقة الكفيفة باحثة ، كاتبة ، شاعرة ، أستاذة جامعية ، ومن قبل مطربة دون أن 
تفقد رقة الطفولة ونظافتها ، فاإلبداع واحد في طبيعته وجوهره ، متعدد في تجلياته 

 رسالةً ن الواحدة . لقد جاء كتابها هذا تي هي لغات مختلفة لمخاطبة روح اإلنساال
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إلى اليائسين المعوقين وغير المعوقين ، مفادها أن للحياة جانبًا مضيئًا جمياًل ال يتم 
بلوغه إال بَحثِّ الخطى وعدم المكوث المستسلم في الجانب المظلم .. وقد صدر 

 " .وت بلبنان الكتاب عن دار اآلداب في بير 
، أكثر يسراً  اً أدبي اً جنسة ريم هالل إلى الخواطر النثرية كذلك انتقلت الدكتورة األديب   

وقد تطّرقْت فيها إلى المجاالت التي تناولتها في دواوينها ، وهي تلونها بما تجود به 
قريحتها من أنفاس شعرية ال يمكن التخلي عنها .. وذلك كي ينفتح القراء على هذا 

نها لقدرة على اإلبداع .   الجنس من األدب ، إنها مزاوجة بين جنسين أدبيين ، وا 
تقول الشاعرة األديبة الدكتورة الباحثة ريم هالل :  بحار من الضوء بدل العينين :   
بداًل من أن يشّكل العمى عاماًل النكفائي على الظلمات التي ُفرضْت علّي ، فقد  "

، الضياء ضمن ما أمكن من الدروب عن ر الحياة ، باحثةً شّكل عاماًل النطالقتي عب
ودرب تكوين الحياة االجتماعية المتوازنة ، ليكون ،  وال سيما درب العلم والمعرفة

شأني في ذلك شأن سواي من المبصرين . لقد صادفُت على طريقي االجتماعي 
السلبيين الذين ، و  ن كان لهم دورهم في تذليل إعاقتيالكثيرين من المتجاوبين الذي

كان لهم دورهم في تدعيمها ، وكانوا أكثر قسوة منها وأعمق أثرًا سلبيًا ، متناسين أن 
النقص يشمل البشر جميعًا وفق صورتين متباينتين مابين الظهور للعيان ، والتخفي 
في الداخل ، وقد يمتلك المعوق طاقات قد تفوق ما لدى السليم . لقد عوضُت عن 

المطفأين بحارًا من الضوء تسكن داخلي ، وتمنحني ما يكفي من  مصباَحي عينيَّ 
الشعور بالسكينة والفرح بقضاء اهلل .. لم يبخل اهلل علّي في منحي إمكانيات وحواس 

   . " أخرى
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 لثقافةادار في . سوق عكاظ جديد .
 . فاتحة األربعائّيات األدبّية للعام الجديدأمسّية متمّيزة .

 دة يونس أحمدرفي
 50/5/7113، تاريخ  7257ة ، عدد الالذقيّ  –ة الوحدة جريدُنِشَرت  في 

 
القائمون  -لثقافة ، وهم بذلك اة في دار ة األربعائّيات األدبيّ من الجميل استمراريّ    

لحرصهم على تفعيل دور  ، ون كل الشكر والتقديريستحقّ  -ات على هذه الفعاليّ 
حة سلسلة األربعائّيات لعام ظة . واألجمل من ذلك أن تكون فاتاألدب والثقافة بالمحاف

 د. -أيمن معروف  -: مالك الرفاعي أمسّية متأّلقة متمّيزة للسادة األدباء  6111
موه من ريم هالل ، الذين استطاعوا أن يخلقوا جوًا من المتعة والدفء والبهجة بما قدّ 

ل ومشاعر بدورها أن تستأثر بخيا ، استطاعت حدة إبداعّية بين الشكل والمضمونو 
في بالرغم من األحوال الجوّية الباردة  ، ْت به الصالةالحضور الكثيف الذي غصّ 

الخارج . ونحن نفخر بهذه النخبة الذّواقة من الحضور ، ونتمّنى أن تكون نشاطات 
 سواء .  نّية بالمشاركين والحضور على حدٍّ هذا العام غ

مها المرشد الثقافي للدار األستاذ فيصل علي بصوته حضر األمسّية التي قدّ    
إن هذه األمسّية ستكون سوق عكاظ جديد ، ولو أن في الالذقّية  الرزين ، إذ قال : "

 .  " كعبًة ، لقيل : إن هؤالء الشعراء هم أصحاب المعّلقات في الالذقّية
أستاذة في  لحديث .الدكتورة ريم هالل : دكتوراه في األدب العربي بالنقد العربي ا *
ة ، وفي البحث كتاب نقدي ، صدر لها ثالث مجموعات شعريّ  ة اآلداب .كليّ 

، وبإلقائها  . بصوتها العذب تساؤالتي " ة قيد اإلصدار بعنوان "ومجموعة شعريّ 
قّدمته من إلى قلوب الحضور ، بما المتأّني الهادئ ، استطاعت الشاعرة ريم أن تلج 

 :  تقصائد قصيرة ، إذ قال
 ُسِئلْت طفلٌة عن كلمة أخيرة
 ؟إلى مستمعيها عبر األثير

 : فأجابت
 كم أحّبكم جميعاً 
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 ليت كوكبنا صغيرتي
 النقيّ  كِ يصحو على شدوِ 

 ليتِك تمكثين حيث أنِت 
 . ال َتكُبرين
* 

 ماذا إذا غرس كل  بجانبه
 شتلة ياسمين ؟
 ألن تنطفئ حينئذٍ 
 نيران األرض ؟

 أ :نقر  نبوءة " ومن قصيدة "
 كينَة بيِتهادخلْت سَ 

 وأوصدْت بابها األبيض
 دون غبار السيوف
 دون حرائق الدروب
 احتسْت وحيدًة فنجانها
 ثم انحَنْت عليه :

 نبوءَتك
 كنبوءتَ                                   

 أتاها همٌس من األعماق
 من ينابيع النقاء :
 إلى ما حول األرض

 األرض سيفرُّ صغارُ 
 دواح وبطوفٍ 

 بصوٍت واحد :
 اهلل أكبر
 هللويا ...
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 صحفيون ، وكتّاب
 استطالع أجرته زينب الخي ر بشأن جريدة الوحدة التي تصدر في الالذقّية

 7113/  3/  0، تاريخ  7317الالذقّية ، العدد  -ُنِشَر في جريدة الوحدة 
    
يدًا كبيرًا عند إن لهم رص أما الكّتاب المشاركون في الجريدة ، فالحقُّ ُيقال :   

 ، أستطيع من خالل االستطالع الصغير الذي أجريُته أن أوجز ما يلي : الناس
.   .   .   .   . 

ة الدكتور فارس حاج جمعة والذين ال يسعفهم وقتهم كثيرًا للمطالعة ، تعجبهم ثقاف   
 غّسان حّنا والدكتورة ريم هالل وأختها الدكتورة رفيف .....والشاعر 

 
 " ي مجموعة " كّل آفاقي ألغنياتكِ قراءة ف

 فايز محمد جاموس
 7113/  55/  21، تاريخ  7927الالذقّية ، العدد  –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 
    
اة حيث تتهادى الكلمات على صفحة ماء النفس ، تحمل في خباياها جذوة الحي   

وى الماضي السحيق ، تمّشط احتراقات الوجود بعطر أزاهيرها ، تفتح كُ  وعذوبة الروح
تخرج من أضالع ، لتبهرنا بكنوزها وُدررها ، وحين يصير الشعر غابة من األضواء 

. هكذا وجدُت نفسي بين  الشعراء لتجتاح التصحُّر في مساحات النفس البشرّية
ريم هالل ، بحيث وجدُت تلك المرأة المناضلة ،  سطور مجموعة الشاعرة د.
 .  ا ، وجبروتها بثقة وأنفة واعتزازحياة وقسوتهالمكافحة التي تواجه صلف ال

َدها من نعمٍة     نحن هنا أمام حالة خاّصة المرأة اختطف القدر منها بصرها ، وجرَّ
بحيث تشّكل له نافذة وحيدة على العالم ، يطلُّ ، هي أجمل ما تكون لدى اإلنسان 

ا الرؤية ، وهذا من خاللها على الموجودات المحسوسة فيها وغير المحسوسة . إنه
ليس من السهل بمكان أن ُترى وال َترى بنفس الوقت ، وأن تتحّول شرايينك وأعصابك 

ة مضيئة في نفق طويل فذ تسبر غور األشياء وتفتش عن نقطوخالياك إلى نوا
ومظلم . تلك امرأة تكتب بحّسها وبصيرتها ، تبصر أكثر من البصير ، تحاكي 
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لتوغل طريقتها الخاّصة ، تتجاوز عتبة الحواس  بوجدانها الوجود واألشياء على
 ... عميقًا في مكنونات النفس واختالجاتها . عميقاً 
تتمتع الدكتورة ريم هالل الشاعرة ببصيرة أّخاذة ورائعة ، وهي أيضًا نعمة من اهلل    

وهَبها لتلك المرأة التي وصلت بروحها إلى حدود المعجزة في قصيدتها " خالص " ، 
أرى بها ذاك الرسول المبشِّر ، جاء ليبلِّغنا رسالته ، ويدعونا لنعيش الحياة  إذ كأني

بكل تفاصيلها ، هي دعوة الستنشاق الحياة عن طريق الكتابة ، لقد أرادت أن تقول 
لنا : حين تتوقف الدنيا عن الحركة ، ويبهت ضجيج الحياة ورونقها ، ويخبو األلق ؛ 

 أتوقف عن الكتابة : 
 الدروب حين تنغلقُ 

 حين تشاغُب الشمس
 حين يكسُل القمر

 حين تبهُت الساعات
 حين تستريُح األرض
 سألملُم أوراقي ِبَسكينةٍ 

 وأغلُق دواتي
 وأنام !

أمام هذه اللوحة ، نحن نقف في محراب الشعر ، الشعر الحداثوّي ، وهذا النوع    
لبشرّية قنبلة من الشعر هو أشبه بالومضة " الفالش " ، إذ يضع داخل النفس ا

موقوتة قد تنفجر بسرعة البرق ، وقد ال تنفجر ، وهذا يعتمد على قدرة الشاعر في 
التكثيف واإليجاز ، وفي نسج خيوط الصورة الفنّية وحبكها ببراعة وحنكة ، حتى 

 تترك لدى القارئ انطباعًا هائاًل ، وحيرة ال ندرك فحواها . 
حوم في هذا النمط من الشعراء كالشاعر المر من سبقوها بشعر د. ريم هالل يذّكر    

عبد الحميد وغيرهما ممن أسسوا ما يشبه مدرسة  رياض الصالح الحسين وبندر
ن كانوا قد نهلوا من ينابيع ومدارس الغرب في الحداثة  شعرية خاصة بهما ، وا 

 الشعرية . 
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على شعر د. ريم هالل هو ذاك الطيف الجميل الذي يزورك في النوم ، ليضع    
وسادتك أجنحة من نور ، فتحّلق بها بعيدًا .. بعيدًا في فضاءات شاسعة ، تتحوَّل 

 القصيدة لديها إلى ترتيلة عشق إنشادّية ، تزدحم بالرؤى والتهاويم . 
هي امرأة عاشقة لكل تفاصيل الحياة حتى البنفسج ، متأجِّجة حتى حدود النار ،    

ك جاء شعرها صورة صادقة ِلما تعانيه من محتقنة كالغيم حتى حدود الغيث ، لذل
 " بداية وأفق " :  ى كّل المستويات في معترك حياتها كما في قصيدةمتاعب شّتى عل

 من عوِد الثّقاِب الذي
 ُرِمَي في دمي

 أطلُّ على الحرائق ..
لِ   وردٍة بيضاء من أوَّ

 تفتََّحْت في دفاتري
 أطلُّ على البيادر

سانّية يكتبها الشاعر بحياته ودمه ، وهذه الرسالة أشبه الشعر رسالة ، رسالة إن   
ببستان ورد مليء باألزهار واألشجار المثمرة ، يسقيها بروحه وخميرة أفكاره ، لتشرئبَّ 
باسقًة نحو الفضاء الرحب ، وهي درب طويل ، قد يتعّثر فيه األديب أو الشاعرة 

حب ، إذ ال تخلو بعض قصائد لفترة ، وينهض من بعدها بقدمين ثابتتين إلى أفق أر 
الشاعرة د. ريم هالل من الغموض وعدم اإلفصاح عن مكنونات دفينة في أعماقها ، 

 كما في قصيدة " مصادفة " : 
 داَنيافي محيٍط تَ 

 أخرَج كل  نجمةً 
 ين :انغرسا متجاورَ 

 ليس سوى الريِح والصخر -

 ينفلنخضرَّ صّبارتَ   -

 وفي قصيدة " خطوتان " تقول :
 طلَق في البحران
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ُك ريشَته  أخَذ يحرِّ
 صَدَقْته شمُس الغروب
 َذريني أِضف لوناً 

 التفَت حائراً 
 َر في الشروقلمح آخَ 

 قد انطلَق في البحر
ُك ريشَته  وأخَذ يحرِّ

أما في قصيدة " بيروت " ، فتكثر الشاعرة من حروف االستفهام ، والتساؤالت    
، بت الجواب بالسؤال ، والعكس صحيحين التي جاءت بقالب واحد ، كأنها تريد أن
 وهذه سمة من سمات الخطاب الشعري : 

 صباح الخير يا بيروت
 كيف صحوِت من الشوك ؟
 كيف اغتسلِت من الريح ؟
 ؟ كيف نفضِت الكوابيس الرجيمة

 ؟ أعراس الشجركيف استعدِت 
... 

 من حمل الغسَق إلى مرافئك ؟
 من أراَح األشباَح في دروبك ؟

... 
 ائعة ؟جأَ 

 دعيني أوقظ تّنوركِ 
 عطشى ؟أَ 

 ضئ ينابيعكِ دعيني أُ 
 َرة ؟َضجِ أَ 

 تعالي نصالح الثلج
 يتيمة ؟أَ 
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 دونِك ثوبًا لعيدكِ 
ة هذه قراءة متواضعة في فضاء رحب .. في فضاء قصائد الشاعرة الغالية والعزيز    

أعماق  التقاط خيوط المجهول ، والغوص .. فيد. ريم هالل التي تتوق دائمًا إلى 
النفس ، النفس البشرّية التي تعكس مرآة الصفاء والنقاء الداخليين ، إذ تبحث عن 
الضوء ، وذلك من خالل االحتقان الداخلي لحدود الرؤيا ، ضوء تلتقطه الروح 
بشفافيتها ، وهيامها الدائم على أطراف المستحيل ، في قصائدها مخاض ، وتحدُّ ما 

ألهوال بقولها في قصيدة " ف أمام الصعاب واتمتلكه بحّس المواجهة والوقو 
 : سالحان"

 وقف أمامي َصِلفاً 
 وفي يده قوس
 بحُت لنفسي :
 ال أملُك قوساً 
 باحت نفسي :
 في دمِك ضوء

 فأطلقُت عليه سهماً 
 فَفرّ 

وفي قصيدة " في األزل " رؤيا استشفافّية للصراع بين الخير والشّر ، بين النفوس    
 بين الطفولة وبراءتها ، وخالية من أدران الحقد والبغض ، وأيضًا النقّية األزلّية ال

الشر الذي مثَّلته بآلهة الجمر ، تلك النفوس المستضعفة والمنساقة وراء الملذات 
لخير على الشّر في نهاية المطاف ، ريات ، وهنا ترى الشاعرة حتمية انتصار اوالمغ

 ها : جاء ذلك عبر رؤيا فلسفّية صوفّية رائعة بقول
 هم وبكواألقى الصغاُر سيوفَ 
 كسروها

 كيال يروها في الليل
 ثم بعثوها ُدمىً 
 ليبعثروا بها
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 آلهة الجمر
أخيرًا .. إنها الشاعرة المتمّكنة من أدواتها ، البارعة برسم صورها الشعرّية التي    

تتجاوز حدود المعقول لتضعك بأجواء رومانسّية أّخاذة ، وتخطف من عينيك السكون 
لترميك على تخوم الدهشة والذهول .. أتمنى لها التوفيق والسعادة وتحقيق كّل ما 
تحّب .. وشعرّيًا أتمنى عليها أن تتحفنا بجواهرها الشعرّية الجديدة التي تنمُّ على 

 تجربة وخبرة كبيرتين .. وفََّقِك اهلل . 
 

 الُمنَجز اإلبداعّي " من مفكرتي " لألستاذة الدكتورة ريم هالل
 مالك رفاعيالشاعر 

 7119/ 7/ 51التاريخ  ، 2170العدد  الالذقّية ، –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 
 
. .م هالل المذهََّبة بأدبها الرفيعإن الُمنَجز اإلبداعّي في سلسلة األستاذة الدكتورة ري   

وقصيدًة عمَق قصيدة .. حتى  .. وكتابًا بعد كتاب فكرًة فكرة .. تتصل بحلقاتها
اطفَك كتاباتها وأنت في أقصى استقصاءاتك الزمنّية لرحيلَك عنَك في سفر تتخ

تستحضُر الغربة فيه .. فال تجد يديك إال تمسُّ نبض الكتاب الذي يحمُل اسم 
الدكتورة ريم هالل .. ال لشيٍء إال ألنها الدكتورة المجاهدة المصابرة الرائية .. التي 

حت عرش جمالها اإلبداعّي مع أختها الزميلة ألَوْت ظالم الزمن .. وظلم الحياة ت
بإهدائّية الكتاب الصادر للتّو .. وهو يحمل  رفيف .. رفَّ خياُل الدكتورة ريمالدكتورة 

: " إلى األستاذ مالك الرفاعي ..  عنوان " من مفكِّرتي " .. خواطر نثرية .. اإلهدائّية
 " . مع تقديري العميق ِلما ألقى من اهتمامه ورعايته .. 

أقسم لِك بكل المقّدسات يا أستاذتنا المبدعة .. ريم .. بقدر ما أفرَحْتني والدة    
كتابك .. بقدر ما أبكاني تقديمِك .. فأنا وحقِّ األدب .. أجُدني تحت رعايتِك ومحّط 
اهتمامِك .. وأنا شخصّيًا مدان لكّل من يكتب كلمة وضيئة تقرِّب إنسانًا من أخيه .. 

لُّ . يتيّقن إنسانها أن السماء ُتظِ ه السماء .. وفوق سّجاد هذه األرض .تحت قّبة هذ
 من يحبُّها واألرض تتسع لمن يعشق ترابها .. 
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وُجلُّ كتابِك الذي بين يدّي وفي قلبي ، يمثِّل رسالة ريمّية ِلما أشرُت إليه ..    
الِقَيم .. وتتقدَُّس  وأصبو له .. هذه الرسالة .. هي ذات دعوة إنسانّية .. تتعبقُر فيها

ال فما معنى وجودَك أيها " األنَت " .. إن لم تحتِف ..  في تضاعيفها األخالق .. وا 
 بذاتَك وتطّهرها من أدرانها وتغسلها من غبارها .. ؟! 

ال نشاهد .. على ما ترى ما ال نراه .. وتشهد الدكتورة ريم هالل .. وحَدها التي   
.. وساللم حيواتهم لكن بدّقة .. وحركاتهم ايات الناس ..لغ ولكن ببصيرتها المالِحظة

نة .. ألفكارهم .. وكتاباتهم وخفايا سطورهم .. لكن بحذر .. وبين الدّقة .. والمعايِ 
 والحذر .. ال تتغّيُب كّفة ميزانها النقدّية الراجحة بالعفو والصفح عمَّن أساَء لها .. 

من وقف إلى جانبها ولو بكلمة طيِّبة ..  كذلك .. ال تنسى أن تشير بالبنان إلى   
 أو موقف نبيل .. 

وأّما عن متمّنياتها : فهي تحلم بأن يتحّول عملها " البصر والبصيرة " إلى دراما    
نما من أجل أن تصل رسالتها التي أودَعْتها إلى  تلفزيونّية ال من منفعة شخصّية ، وا 

.. تطرح اإلعجاب .. المدِهش .. ما أمكَن من البيوت .. وبرؤية جّد فلسفّية 
 إال ليقترب : لتساؤل المغاير .. الذي ال يبتعدوا

" حين تختلف عن الكثيرين .. الكثيرين .. هل هذا يعني أنَك من زماٍن آخر .. وأنَت 
 داخَل هذا الزمان .. ؟! من كوكٍب آخر .. وأنَت داخَل هذه األرض ؟! " 

 ه في بداية هذه السطور .. تقول : وفي الَقَبس اإلنسانّي الذي ذكرتُ    
يحيا في  " ما أجمَل أن تسلَِّل إلى اآلخرين َقَبسًا ، وتجعله يحيا في نفوسهم ، مثلما

 "  نفِسَك أنت ..
 والكلمة الطيِّبة .. التي في البدء كانت ، فلها وليدتها في هذا السِّفر اإلنسانّي :    

جبااًل من الخصومات ، وتردَم وديانًا من  " بكلمة طّيبة بسيطة .. تستطيع أن تهدمَ 
األوهام ... ليتَك تسارع دائمًا إليها .. وال تنتظرها من اآلخر .. ألنَك أنَت .. ألنَك 

 أنَت األغنى ! " 
ذا ما عادت إلى مفّكرة أحالمها فتبوح :      وا 

وم .. من هذا الي" كلما مرَّ يوٌم ، ولم أخطَّ شيئًا ، حملُت قلمي األسود ، وشطبُت 
 "  دفاتر الذاكرة .
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 : وما حيرة أستاذتنا إال حيرة كّل ذي عقل .. منير   
، اثنين : أحدهما تجاه والدة " عليَّ هذا المساء ، أن أؤّدي خالل ساعة واحدة واجبين

 واآلخر تجاه وفاة .. أنا اآلن حائرة أيها الزمان ما بين ضّفتيك .. " 
لى الفكرة األولى إّياها .    . التي عنَيْت .. تضع كاتبتنا عالمتها الفارقة : بين وا 

 اإلنسان اإلنسان وبين اإلنسان :
" شاسٌع ما بين إنسان يعيش ليحّب ، وآخر يعيش ليبغض .. شاسٌع شاسٌع هو ، 

 كالفارق ما بين الحياة والموت .. " 
كّلها  وأسئلتي .. وأجوبتي .. واندهاشاتي والشيء الذي كان مالصقًا لحيرتي ..   

 وعلى مدى العمر األدبّي .. قدََّمته لنا رائيتنا بهذه الروّية : 
هم بدورهم .. بالرغم من  الجميع إليَك ليسّلموا عليكَ  " قد يسلُِّم عليَك أميٌر .. فيتدفَّقُ 

 ما دمَت قد استحققَته من أميرهم .. " كنَت تستحقُّ ذلك منهم قباًل .. أنك 
بما تكتبين وبما تعطين .. وِلما تصابرين وتجاهدين ..  اهنئي يا دكتورة ريم ..   

سبيُلِك إلى العال .. سبيُل أبي العالء .. وطه حسين .. وال أدري إذا كنِت قرأِت 
 قصيدتي بأبي العالء : 

 ما أنَت أعمى ولكن العماء بنا
 نحن الذين انتهكنا حرمة األدب
 لئن ُحِجبَت عن األنوار في نظر

 ر محتجِب فإن قلبَك عنها غي
ذا ما تساءلنا على مدى خارطة األدب العربّي .. كم نجد من لؤلؤة .. مثلِك     وا 

بداعًا .. وشهادًة وعطاًء ومجاهدًة ؟!   تمايزت شعرًا .. وفكرًا .. وثقافًة .. وا 
 :  ألذلك يهجُس لِك قلبي شاعراً 

 " أحبُِّك أكثر ..
 ألنِك واحدةٌ 
 وهنَّ كثيرات "

الي .. ألقرأ بِك هذه القصيدة عرفانًا بما لِك عليَّ وعلى من يقرأ كذلك .. أروح إلى ح
  :ويكتب من أياٍد شاعرة 
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 آِنَسُة الدراري
 لموحى الشعر فاتحُة الخيال
 تجلَّت في َيَدي ريم الهالل
 تبسملت الحروف على رؤاها
 وضمََّخها الجماُل من الجمال
 سريرُتها بسيرتها استطالت

 الورقَّْت حالها في كّل ح
فت النجوُم على يديها  تصوَّ

 وذابت في سنى السحر الحالل
 أخبُِّئ كلَّ ما اكتنَزت بقلبي
 من اإليماِء في كنِه الجالل
 أيا أستاذَة األدب الموّشى
 وآنسَة الدراري والآللي

 دعيني أقتبس منِك المعاني
 ففي غير المعاني ال أبالي
 وأنِت مسار أعمقنا شعوراً 

 خيالوأنِت مداُر آفاِق ال
 أعاين في شذى األسرار قلبي
 ألنِك سرُّ أسرار المعالي ..

 " فريمٌ  يفٌ فإذا " َبّرّيتي .. ر 
 لها في الشعر عاصمُة الجبال
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 من إيحاءات كتاب " من مفك رتي " للدكتورة ريم هالل
 بّسام نوفل هيفا

 7119/  7/  57، تاريخ  2171الالذقّية ، العدد  –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 
 
رًا تحت عنوان       األديبة المبدعة الدكتورة ريم هالل ، استهلَّت كتابها الصادر مؤخَّ
 بقولها :  " .. خواطر نثرّية .. ن مفكِّرتي" م

التي ، " من مفكِّرتي خالل سنوات مضت .. اختلسُت لَك قارئي هذه النصوص 
..  أنها حقيقّية األحداثّكد لفضولَك ؤ وحكايات أ، ي تراوَحت ما بين خواطر انتابتن

 "  .. فهاِت يدَك .. وانطلق معي
بهذا الصدد أقول : نعَم المنطلق وخير الزاد فيما لذَّ وطاب وحسَن قطافه وراق    

إن هذا الكتاب على الرغم ..  قرأ ونلمس في تضاعيف هذه الخواطرنمما سماعه .. 
من القطع  / صفحة 95/ ال تتعّدىمن صغر حجمه ، وعدد صفحاته التي 

هو عصارة جهد وزبدة  بمحتواه .. ، غني   بمستواه عٌ يبمضمونه ، رف ... كبيرٌ المتوسط
ت طباعة هذا الكتاب ، من كتب اتها التي سبقَ تضيفه المؤّلفة إلى سلسلة إصدار  ،فكر

زة ومفيدة ، إضافًة إلى ما هو مرتَقب في اآلفاق المستقبلّية ودراسات وأشعار متميّ 
 القريبة . 

ِك ، مِ لِ ِك وُدَرر كَ مِ بوِرَكت يدِك التي خّطت وأبدَعت وأفاَدت القارئ من ُغرر ِحكَ    
فما أريد أن أعرض له اآلن هو بعض الجوانب المشرقة والمحطات الدافئة والعيون 

 الثّرة العذبة بينابيع سطورها وسّر صمتها .. لنقرأ معًا هذه الخاطرة : 
إلى ما امتدَّ من الساعات واأليام ، كي تعثر على  حوجَك وأنَت تقرأ غالبًا ،" ما أ

، ليست سوى تراب كثير ،  ، إذ إن الكتب بصفحاتها الكثيرة بعض العبارات الثمينة
  " .يتعّذر أن تعثر فيه غالبًا على الدَُّرر 

كم جميٌل هذا الكالم ! إذ ال يحتاج إلى طول عناء لفهمه واستيعابه ، إنه يقّدم    
 سمة بمجّرد قراءته : الحكمة والب

" منذ زمن بعيد وأنا أداوي خدوش الناس ، وجراحي نازفة ، وسأبقى ناذرة نفسي لهذا 
  إلى زمن بعيد بعيد ، إلى ما بعد أن ينام صوتي ، ويضيء صمتي . " 



 194 

دكتورة ريم : كتاباتِك ، خواطرِك ، قصائدِك ، همساتِك ... المسكوبة على بياض    
  : نير وهجها بفعل ما تحمل من معنىً ا ويالورق .. يضيء صمته

 " ما صلة القربى رفيقي ، ما بين األلم والقلم ؟ هل هي أن أولهما .. مداد ثانيهما ؟ " 
دراك حاضر  ويقظةً  اً وسهر  اً أقول : إذا كانت الكتابة أرق    .. وتذكُّر ماٍض وا 

  فعاًل هو كذلك : ِتهولربما انتباه قسري لمستقبل آٍت .. يكون ما قصدًا، وانتباه
ليل حياتِك الطويل ؟ " يتساءلون دائمًا : هال تسامحِت مع الذين أساؤوا إليِك ، عبر 

: معيٌب لمثلي أال يتسامح ، وأال يغسل قلبه مرارًا من كّل ذّرة ضغينة قد  أجيب دائماً 
ن تسّود بياضه ، إال أنني أستدرك متسائلًة : هل هذا يعني أن عليَّ أن أساوي ما بي

المسيئين والمحسنين ؟ من اإلجحاف أن أساوي ، من الالعدل أن أساوي ، ألن كاًل 
 في النهاية ، ترك صورته التي أرادها هو ، ال التي أردُتها أنا . " 

أستاذَتنا الموقَّرة : إن كان ليل حياتِك طوياًل ، فنهارات أيامنا لياٍل طوال ، ال    
ذا أصبنا ، ال ن عدل حسُّ التمييز بين المحسن والمسيء ، أو أن نتعرف التسامح ، وا 

  !؟ بينهما . فأّي صورة نحياها
" كثيرًا ما يتواصل معي قّرائي ، مبتغين الدنّو من ينابيع سطوري ، وكثيرًا ما ينهون 

فأجيبهم  شغلوا حّيزًا من وقتَي الذهبّي .. فين ، لظّنهم أنهمتحاورهم معي متأسّ 
كان لوقتي أن يصير من ذهب ، وكذلك لسطوري التي بكلماتي أو بصمتي : وكيف 

 لم أفتح أبوابي ونوافذي على ألوانكم ؟! "  يسبكها ، لو
إذ عند ، نرجو أال تكون ألواننا متطابقة في توافدها ، وأال تأتي وكأنها مستنسخة    

ها عنصر ذلك ال يمكن التمييز بين ما يصلح منها وما ال يصلح ، فنفقد وقتَ 
     :رنةالمقا

 " ميعًا ، مصابٌة بفقدان الذاكرة ." ال داعي أن تسألني الصفح ، فأنا تجاه اإلساءات ج
تجاه تذكُّر اإلساءات ، الذاكرة معطوبة . الدكتورة ريم ، ال تريد أن تنظر إلى    

النصف الفارغ من الكأس ، بل المآلن ، تنظر ببصيرة حاّدة ودقيقة إلى الصور 
.. ليس غريبًا على ّيبة ، ال تريد تشويه الذائقة بعكس ذلك الجميلة والمشاهد الط

على مبتدئه  الظالم ، والخبرإنسانة مثلها استطاعت أن تنزح عتم السنين وتهزم 
  دليل:
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 " لماذا ال ننسى الخطأ فيما بيننا ، مثلما ننسى العرفان بالجميل ؟ " 
، في تقديرِك لآلخرين ذات ،تصار على اللقد كنِت بحقٍّ ، المجاِهدة في سبيل االن   

 تسامحِك وتميُّز إبداعِك .  والعرفان بالجميل ، بسيلِ 
 

 حوار مع األديبة د. ريم هالل
 أجراه بّسام نوفل هيفا

 7119/ 2/ 3، تاريخ  2135الالذقّية ، العدد  –ُنِشَر في جريدة الوحدة 
 
صيرة " لألديبة المبدعة عندما انتهيُت من قراءة كتاب السيرة الذاتّية " البصر والب   

رأيُت نفسي تدفعني بشوٍق  ؛الدكتورة ريم هالل ، إضافًة إلى بعض مؤّلفاتها األخرى 
وحماس شديدين اللتقاء هذه اإلنسانة المجاهدة بحّق ، هذه التي تحّدت مرارة ما 

يمان نابعين من إرادة صادقة واجهته  ، فاستطاعت أن تنتصر على الذات بعزم وا 
زاحة عتمات الجهل والجهالء .. وهتك ظلمهم صامدة ، قا درة على تحّدي الصعاب وا 

وظالمهم .. بنور الحّق على دروب العلم والضياء .. جديٌر بنا ونحن نقف أمام 
أولئك الذين كانت " ريم هالل " واحدة منهم ، أن نرفع لهم قبعاتنا بكل تقدير واحترام 

حساسها أكثر مما ترى حولها وفخر واعتزاز .. الدكتورة ريم هالل ترى بق لبها وا 
من كّل بحر وقلب ، ما انطوت عليه  ، لقد عّبت في علوم اللغةالعيون المبصرة 

الكتب في هذا المجال باطنًا وظاهرًا ، ولم تأُل جهدًا في اقتناء ذلك ، وأدََّبت نفسها 
ها ، بكل اآلداب حتى ظفرت بالمقصود وعثرت على المنشود ... التقيُتها في مكتب

 :  ني ، وكان لي معها الحوار التاليحيث استضافت
 ، وبفرح ، كيف يطالعنا ؟  إذا انطلقنا من البدايات .. طيف الذكريات لديكِ  -
حين كنُت أعيش أحداث حياتي ، كان إحساسي يتبدل حيالها ما بين ألم وفرح ،    

تذكرها ، وأستعيد أو فرح وألم ، بحسب كونها مؤلمة أو مفرحة . أما اآلن ، وأنا أ
أطيافها ؛ فيا لفرحي بها جميعًا ، مهما تباينت ، ما دامت قد أصبحت تشكل في 

أمتح منها مادة إبداعي . األمر الذي يحملني على التردد في  ، حوزتي ذخيرة ثّرة
 عّدها ذكريات ، إنما حاضر ال يزال يتمّوج في داخلي . 
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متفاعاًل معها يجعل قارئها ، ِك وصفِك الدقيق والصريح المباشر في مذكرات -
ثير كبير في نفسه . ما تفسير ، ِلما تتركه من انطباع قوي وتأ وملتصقًا بأحداثها

 ؟ ذلك
ال شك أن لموهبتي األدبية التي حباني بها اهلل ، وتمّرسي في الكتابة خالل    

عال سنوات مضت ، دوريهما في وصفي الدقيق هذا ، وفي حمله المتلّقين على االنف
إزاءه عند قراءته . لكن ال ينبغي التغافل بصورة رئيسة عن تشكيله تعبيرًا مني عن 

ن  شُتها ، وكل واحدة من جزئّياتهادقة أحاسيسي وعمق انفعاالتي إزاء كل تجربة ع وا 
، ألن من يرهف لديه اإلحساس  ضئيلة الحجم –للوهلة األولى  - بدت هذه األخيرة

ون ، بدءًا من أكثره صغرًا قفه كل شيء في هذا الكواالنفعال ، ال بد أن يستو 
 . وضآلة

هل  للغوية في تدوينك مذكراتك بدّقة ،ة وانِك من امتالك أدواتِك التعبيريمكّ تبصدد  -
 مطلوب ؟ ال ترين أنك أنجزتِ 

ال شك أنها تبقى ، هذه الصفحات التي قّدمُت من خاللها " البصر والبصيرة "    
خالل تلك السنين . لقياس إلى تجربتي الحياتّية التي عشُتها محدودة أو معدودة با

إنني لم أكتب منها سوى المعالم األساسية ، وبعض ما تنطوي عليه من تفصيالت ، 
لى سطح لنسيان ، والكثير اآلخر قد طفا عما دام الكثير منها قد غاص في بحار ا

سأظل أكتب فيها مستعينة ذاكرتي فيما بعد . " البصر والبصيرة " لم تنتِه بعد ، و 
، وغدي الذي  ، وبحاضري الذي أعيش هأزال أستحضر بمادة ماضيَّ الذي ال 

 سيأتيني بما أنتظر وما ال أنتظر . 
 العلم أنه مضى عليها بضع ألم تكوني مبكرة في كتابتك سيرتك الذاتّية ؟ مع -

 حينذاك العقد الرابع ؟  تجاوز سّنكِ ولم ت، سنوات 
بأنني أردُت أن أبكر في نشر سيرتي ، .. كنُت أجبُت عن سؤال كهذا  في البداية   

هم على التفاؤل بثراء تتمّثل الذاتّية مبتغيًة تقديم رسالة مضيئة إلى البشر ،  في حضِّ
 الحياة في حال ضّنها عليهم في مرحلٍة ما . أما اليوم ، وبعد مرور سنوات على هذا

َحت لي بشأنه ، قد تمثَّلت في انفتاح  ةٍ لبيّ أن أشير إلى سالنشر ، فال بأس ب توضَّ
أواًل إلى نصوصي  بداًل من اتجاههم ، اتي بصورة مباشرةالمتلّقين على مفردات حي
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األدبّية األخرى ، واستكناههم العناصر الكامنة وراءها ، أسرارًا خفّية بصورة متأّنية 
، تي إلى نهايات حياتيُت كتابة سير غير مباشرة . كما ينبغي أن أضيف أنني لو أّخر 

ن شئَت أكثر صدقًا ، ألنني حينذاك سأكون أبعد عن لبدوُت أكثر موضوعيّ  ة ، وا 
 الحرج إزاء الذين بعدوا . 

 البيت الذي ترعرعِت في كنفه ، وترّبيِت في أحضانه ، ماذا عنه ؟  -
ت تحليت بابه الموَصد منذ سنوات ينفتح أمامي للحظات ، فأتسلل إليه ، وأمكث    

 امي ، ما بين مرح طفولتي ، ورياحٍ سقفه دون عودة إلى حيث أنا ، أقّلب صفحات أي
في حوض ان والعطور تفتََّحت في ربيعي ، هبَّت على نوافذي ، وورود بمختلف األلو 

ي . حّقًا كم شرفتي الذي طالما ركنُت إلى جانبه ، أدرس ، أجتهد ، أرسم خطوط غد
إلى شموس صباحاته ، إلى أقمار مساءاته ، إلى  أنا في شوق إلى بيتنا القديم ،

يع يومًا أن أسّلم قرميده الساجد أبدًا ، إلى المئذنة التي ال تزال تحرسه ، فليتني أستط
 ، ساللمه الصاعدة نحو النجوم، على كرمة أمي ، ياسمينة أبي ،  عليهم جميعاً 

خوتي .   حيث كانت مالعبي وا 
 ة من صعوبات ، كيف تصورينه لنا ؟! ما صادفِته في حياتِك الدراسيّ  -
أدركُت مبكرًا أن الصمت هو خير تعبير من اإلنسان عما في داخله ، ما دام  لقد   

ال تتحدد بالكلمات والعبارات ، لكن بما أنني أتسم قد شّكل تلك اللغة الشاملة التي 
ما عن بالصدق ، والقدرة على مواجهة ذاتي ، فدعني أصرح لك بتحّولي إلى حدٍّ 

اتجاهي الصامت ذاك ، وبعدم تأخُّري في التعبير الكالمي ، إما بفعل ما فرضت 
ما بفعل فقداني كثيرًا من طاقتي على الصبر واحتمال المزيد من  كتابتي األدبّية ، وا 

 أعباء الحياة . 
 ماذا تريدين القول لمن أراد أن يدّون سطور القهر في مسيرة حياتك ؟  -
ا ، تها ، وأكملته. وبعد أن رأيُت فيكم فصواًل دخلت سيرتي ، وأغنَ أقول : اآلن .   

 َفها أنا قد تصالحُت معكم جميعًا . 
الذين  لرضى ما هو قريب من الفرح ، وبينشعورِك تجاه الذين ُيبدون لِك من ا -

 نثروا الزهور في طريقِك ؟ 
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نثرتم الورود أيها الذين أيها األخيار الذين التقيُتكم ، الباقون منكم والراحلون ،    
ليتني أستطيع يومًا أن أخطَّ سطوري حولكم ، على صفحات  والضياء في طريقي :
  رأكم كل البشر .. كل صباح ومساء .الشمس والقمر ، كي يق

 ؟  حة في مجال الغناء . ماذا عنهاتجربة طّيبة وناج –كما علمُت  –كانت لِك  -
مختصر إجابتي أنني ُسِعدُت به بدايًة ، رًا ؛ كان حين ُطِرَح علّي هذا السؤال مرا   

لكن حين نويُت أن أتخذه حرفًة ، تعقََّدت علي ظروفه بدءًا من محيطي األقرب إلى 
األبعد فاألبعد ، إلى درجٍة اضطّرتني إلى مغادرته آسفًة ، والعودة إلى المثابرة ثانيًة 

ا بصدده ، أنني حين كنُت هنفي متابعة دراستي . والجديد الذي يمكن أن أضيفه 
أعيش عالم الغناء ، وضمن المرحلة التالية المذكورة ، كنُت أشعر وكأنني في شتاء 

في الطرقات ، بينما الناس جميعًا يهنؤون  جليدّي ، أعاني من برده القارس وحيدةً 
أنني في تلك األثناء فقدُت رغبتي في الطعام  دفء في بيوتهم . كما أضيفبال

ظة ، نظرًا لما رأيُت في تلك المهنة ، وما يكتنفها من توتُّر وقلق ، ما بصورة ملحو 
 الطعام والشراب . حاجتي إلى هو أكبر بكثير من 

كيف تتصّرفين حيال ما ُيغَلق أمامِك من أبواب لولوجها ومتابعة المسير والوصول  -
 إلى الهدف وتحقيقه مكّلاًل بالنجاح ؟ 

، فتحها بما أمتلك من وسائل وطاقاتستكين ، وأن أحاول في البداية .. عليَّ أال أ   
 الذي ربما فإذا لم أنجح برغم كّل هذا ، فال أرى غضاضًة في أن أنصاع إلرادة اهلل

، أو على األقّل ، أن يجعل أمرها في الوقت الحالّي ،  لم يشأها هو ذاته لي
 فأنصرف عنها إلى أبواب أخرى ، إيمانًا مني بغنى الحياة . 

يها بعد في مجامر يامِك مصبوغة بالبرد والعتم لم تلقدفتر أهل من صفحات في  -
 الزمان ؟ 

نعم .. هناك صفحات بعد أكثر عتمًة وبردًا ، قد أنشر بعضها في الوقت    
 . إلى األبد ، لعدم مالءمته للقّص  المناسب ، وبعضها اآلخر .. قد أطويه في داخلي

 في مجاله أكثر من مجموعة ؟ ، إذ صدر لِك  ماذا عن شعركِ  -
، وأن لديَّ اآلن عديدًا من  لي عدة مجموعات شعرّية صحيح أنه صدرت   

المخطوطات الشعرّية ، لكن هذا ال يعني اقتصاري على الكتابة ضمن هذا الجنس 
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التي ربما ، األدبّي فحسب ، بل لقد اتجهُت إلى جانبه نحو كتابة النصوص النثرّية 
ر ، مع عدم خلّوها بًا من قّرائي ، وقدرًة على وصولها إليهم بصورة أيسرأيُتها أكثر قر 

 الشعرّي الذي يضفي عليها مزيدًا من الرونق .  قطعًا من نبضيَ 
 ماذا عن اهتماماتِك األخرى ؟  -
في بداياتي .. كنُت أمارس عديدًا من الهوايات التي أمأل بها فراغي ، من تعّلم    

إضافًة إلى الغناء الذي سبق  الرسم ، وحياكة الصوف ،لبيانو ، و العزف على ا
ضرورة تفّرغ اإلنسان  أّما اليوم ، فبناًء على ما أصبحُت أعتقده من. وقوفي عنده 

، وعدم تبديد  من ضرورة تفرُّغي لطريقي األدبي ، أو باألحرى ، للطريق الذي اختاره
ما بين القراءة  ، كتابتي األدبيةفها أنا أوّزع ذاتي بجانب  ؛ هو خارج عنه اأوقاتي فيم

الطويلة ، وسماع البرامج الثقافّية ، والعمل على الحاسوب الذي يفيدني في االنفتاح 
على المزيد من المعرفة ، واإلنصات إلى الموسيقا الكالسيكّية التي تحملني على 

ت التأّمل ، وممارسة الرياضة اليومّية ، والمشي داخل البيت ، بعيدًا عن عثرا
هذا مقابل عدم حرمان نفسي من ُسويعات ترفيهّية مع األهل  ،الطرقات والغبار 

 واألصدقاء . 
 زة في محبتِك لشقيقتِك الدكتورة " رفيف " ؟ ماذا عن الفرادة المميّ  -
ه دائمًا إلّي ، ألن عالقتي برفيف ،     دكتورتي هذا هو السؤال األصعب الذي يوجَّ

كبر من األخّوة والصداقة اللتين تجمعنا ، لذا أختصر أ ، الصغيرة أكبر من اللغة
إجابتي فأقول : قبل قدومها إلّي ، عشُت خالل اإلحدى عشرة سنة التي تفصل بيني 
وبينها زمنّيًا ، وأنا أحلم بطيفها ، وأطالب أمي بأن تأتيني بها . واليوم .. وأنا أحيا 

ترجمها إال بهذه السطور معها هذه التوأمة الروحّية ، ليس من سبيل إلى أن أ
 الصغيرة التي كتبُتها منذ حين : 

 وتران أخضران
 رفيٌف وأنا

 في كلِّ صبحٍ 
 أغنيٌة شذّية

 ما الذي تريدين قوله أو إضافته في ختام حوارنا هذا ؟  -
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أي قّرائي الذين أحّبكم حتى األعماق ، وأرى فيكم أقرباء آخرين : لعلي أكون قد    
 تستحّق القراءة . قدَّمُت لكم سطورًا 

 
 قراءة في كتاب " من مفّكرتي " ... لألديبة د. ريم هالل

 ورغزوة عادل جبّ 
 7119/  3/  52، تاريخ  2519الالذقّية ، العدد  –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 

 
إنما عاشقة لألدب الذي يدخل القلب دون قدة أدب ، ولسُت بناقدة أدباء ، لسُت بنا   

معه المتلّقي وكأنه ُكِتَب ألجله ... ولشّدة إعجابي بهذا الكتاب استئذان ، ليشعر 
ن  ة سطور تصفه من وجهة نظري ،تبته ، سمحُت لنفسي بأن أكتب بضعوكا وا 

  كانت لن توّفيه حّقه اإلبداعّي . تقول :
" كلما مرَّ يوم ، ولم أخطَّ شيئًا ؛ حملُت قلمي األسود ، وشطبُت هذا اليوم من دفاتر 

 . "  الذاكرة
هذه الكلمات اآلتية من أرض تنضح بالخصب ، هي لألديبة د. ريم هالل ، من    

رًا " من مفّكرتي  رة ، نجد دعوة صادقة من . وفي مقّدمة المفكّ  "كتابها الذي قرأُته مؤخَّ
 ويلقاها في دائرة اإلنسانّية التي تجمعها معه :  ئها ألن يتعّرف إليها ،ر لقا األديبة

 وانطلق معي " " هاِت يدَك 
فبين خاطرة وأقصوصة تزّينها عبرٌة ما ، عاشتها وكتَبتها ، وبموسيقا لغة أحبَّتها    

وامتهنتها ، تنقلني معها من واقع فقَدْت خالله بصرها مستسلمًة إلى واقع استسلم 
مع ، نتعّلم  . وألن المبدع وحده ، يقّدر قيمة األشياء ببصيرته الثاقبةلبصيرتها 

اإلصغاء  ريم قيمة األصوات ، ونتذّكر من خاللها فّنًا لطالما نسيناه ، فنّ  الدكتورة
  :، وفّن اإلصغاء للطبيعة لآلخر 

" إذا كانت هناك فراسة الوجوه ، التي يتبّصر من خاللها بعض المتمّيزين ، بأخيار 
ال تخّيبني ، إنها فراسة أنا األخرى فراستي التي  البشر وأشرارهم ؛ فإن لديَّ 

، إذ تأمَّْل كم هو الفارق واضح بين أصوات الوحوش الكاسرة وأصوات ألصواتا
 الحمالن والغزالن ... " 
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فمّرة بعد مّرة ، تغريَك األديبة بالدخول معها عمَق هذه التجارب ، ولربما تكون    
ا اإلغراء ، هو تساؤالت هي نفسها تجربتك في جانب من جوانبها ، إال أن ما يزيد هذ

، تضعها األديبة بين يديك بأسلوبها األدبّي . فعلى الرغم مما يشّكله  وطموحات
الموت لإلنسان من آالم ، فراق ونهاية حياة ، إال أنه ضمن الوجه اآلخر ، هو بداية 

 حياة جديدة قد ترضي شغفه الدائم لحرّيته وسكينته التي طالما حلَم بها : 
، ويفرح هو وسَع روحه المحّلقة نحو  ينوح اآلخرون حين يرحل اإلنسان عن العالم "

 نجمة . " 
 وقد تأخذ حياتنا نفسها شكاًل من أشكال الموت :    

 د أسباب الفراق ما بين اثنين ، ليعيش كل  د أسباب الموت الواحد ؛ تتعدّ " مثلما تتعدّ 
 منهما مّيتًا في وحدته الجليدّية . " 

يضفي على حياته روحًا إن ُفِقَدْت  هذا إلى جانب أن قوة هذا اإلنسان تكمن بأن   
هذه الروح ، ولذلك نرى من األديبة دعوة الستخالص هذه القوة من أحلك األوقات 

 التي تعيشها النفس البشرّية فتقول : 
كلما أشرَقت على نفسي شمس ؛ انتزعُت من زماني أيامي الليلّية ، أيامي التي  "

 قشورها . "  كما أنتزع من الثمرة بكيُت فيها وحيدًة ،
رة د. ريم أكثر وأكثر ، هو السالسة األدبّية ، والحرفّية فكّ مولعل ما شدَّني إلى    

الماهرة في وصف هذا اإليقاع المتناقض والمتداخل للحياة ، وكيفّية التعايش معه ، 
وفي حقيقة األمر ، أن هذا التداخل كثيرًا ما سحَر بني البشر وأنا منهم ، فبين فرحها 

يح خطأ ورد على غالف كتاب صدَر لها ، وبين حزنها لسماع نبأ دخول أحد بتصح
ع قارئها في إحدى يبة صراع هذه اللحظة ، وتتساءل مأقربائها المشفى ؛ تعيش األد

 خواطرها : 
" هل عشَت هذين الشعورين المتباينين اللذين تشّكال حيالهما ؟ إن ما عشُته حينئٍذ ، 

التي تبقى متشّكلة في كنفي وفي كنف كّل من على هذه ليس سوى الحياة ، الحياة 
 من ذلك المزيج الهائل ، المزيج المحّير والمذهل من األلوان . "  ، األرض

هذا المزيج الجّذاب مع األديبة ، يوّسع لك فضاءات إنسانّية ووجدانّية عميقة ،    
، وبعنفوان األنثى  لتجد نفسك من خالله محاطًا بأنوثة الكلمة وعبق زنابقها من جهة
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وعلى هذا فلألنثى رسالة ال تخبو شعلتها ، فهي تفيض وكبريائها من جهة أخرى . 
نسانّيةً  ، مهما تعدَّدت حاالتها ، إن كانت أّمًا أو زوجة  على ما حولها نورًا وجمااًل وا 
 أو حبيبة أو صديقة ، أو أديبة : 

فهل هذا يعني أنني  ؛ الزنبقرًا من الزنبق ، ليس سوى " وأنا أتصّور األرض بحا
اصعة تملي علّي أن أرسم ما ؟ أم يعني أنني أنا أمتلك روحًا ن أريدها ناصعة

 ؟ " أتصور
 وفي أخرى تقول :    

 " أنا لست مفترسة مؤّكدًا ، لكنني ال أسمح ألحد بأن يفترسني . " 
لحّق والباطل ، ما زالت تواجه صراع الحياة األزلّي بين اولهذا فإن هذه األنثى    

بسالحين .. فهي لن تتخلى عن روحها النقّية المعطاءة أبدًا ، وبذات الوقت ستثور 
 دائمًا بوجه أّي خطأ يطال ِقَيَمها وأخالقها اإلنسانّية : 
ن أكون دائمًا كذلك ، ال إلى أ" ألنني والباطل دائمًا على خصام ، بل إنني أسعى 

 طلقًا أن تهّذبني حياله . " تحاول م
إن هذه الصراعات واالختالفات التي يعيشها اإلنسان مع البقّية ، وما تحمله من    

ئق وأمور تنجلي معه حقا ، ل لدى المبدع إلى فّن جديدألم وغربة عّما حوله ؛ تتحوّ 
الجرأة وال الصراحة الفكرّية لقولها ، وال ، إال أننا ال نملك  قد نكون عرفناها جميعاً 

 الفنّية لعرضها : البراعة األدبّية و 
 لهما مداد ثانيهما ؟ " هل هي أن أوّ  ما بين األلم والقلم ؟ ، " ما صلة القربى رفيقي

ال شك في أن كتاب " من مفّكرتي " تجربة إنسانّية غنّية تثري قارئها ، وما يمّيز    
اإلبداع األدبّي فيها ، هو تقديمه بأسلوب واضح صريح ال يخلو من البالغة 

كره ببساطة . وبرأيي ة التي تقّرب القارئ منها ، وتدخل قلبه وفا اللغويّ والموسيق
أمتعِت قارئِك ..  .. شكرًا د. ريم .. رسالة األديبيجب أن تكون  الشخصّي ، هكذا

 وزدِته الكثير حين اقتربِت منه وخاطبِته بلغة الروح .. وارتفعِت نحو السماء السابعة . 
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 سؤال طرحته اإلعالمّية هدى سّلوم بشأن ..  مداخلة الدكتورة ريم هالل
 عالقة المعاناة باإلبداع حول على مجموعة من األدباء

 7119/ 77/51، تاريخ  2512العدد  الالذقّية ، –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 
 

النار تحرق ، وبالمقابل تبعث الدفء والضياء ، كذلك المعاناة البشرّية أن مثلما    
لتي إن لم تجنح بصاحبها نحو االستسالم أو االنحراف ؛ فإنها ال تلبث التي تؤلم ، وا

أن تحّفز ما لديه من طاقات إيجابّية ، من شأنها ربما أن تعتقه بعيدًا عن الظروف 
لتصبح هي المنهزمة  ، التي ألهَبْت حياته ، وتجعله يتبادل مع آالمه الدور مةالقائ

اقتصارها على  ، دائمًا من المعاناة المذكورة أمام انتصاراته . وال ينبغي أن ُيفَهم
وألوانها كثرة ، بل هناك من اآلالم ما تكثر حكاياتها اإلعاقة الجسدّية بكل إشكاالتها 

 –على سبيل المثال  –الذين يعيشون على هذه األرض . إننا إذا ما استثنينا البشر 
وهيلين كيلر التي لصمم ، الذي أبدَعه كفُّ البصر ، وبتهوفن الذي أبدَعه االمعّري 

ونزار أبدَعها كفُّ البصر والصمم والبكم ؛ فهناك الخنساء التي أبدَعها فقُد األخ 
ر الذي أبدَعه فقُد األب ، وطاغور الذي أبدَعه يقّباني الذي أبدَعه فقُد األخت ، وبودل

ذي أبدَعه فقُد األم ، وكازانتزاكي الذي أبدَعه النفور من قسوة األب ، وحّنا مينه ال
م ، هذا إلى جانب سواهم من المبدعين الكثيرين الذين تكمن وراء كّل منهالفقر 

ه وتمّيزه . وبذلك أن  أن نردِّد قوله تعالى " عسىإال علينا .. ما إذن  حكاية تخصُّ
رى صورة أن نؤّكد مبدأ النسبّية التي ال تإال ا علينا م ..تكرهوا شيئًا وهو خير لكم " 

أن نؤّكد نظرّية أدلر التي ذهبت إلى ما إال ا علينا في أّي أمر .. م مطلقة خالصة
س أمامنا إال أن إنه لي .. لديهم بعض من التعويض عن مركَّب النقصيحاوله ال

كما لو أنها زائرة جميلة ، ِلما م االستقبال الجميل ونقيم لها مراس ، نستدعي آالمنا
  . جمعاءغني البشرّية ا وتُ غنينتحمل إلينا غالبًا من عطايا ثمينة تُ 
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 أدب الروح والورق ..هالل  ريم
 أحمد علي هالل

 7119، التاريخ تشرين الثاني  10العدد  دمشق ، –ت  في مجّلة جهينة ُنِشرَ 
 

تتقارب التجارب اإلنسانّية في مشتركات داّلة ، وفي ظاللها الوارفة تتواتر مآثر    
، لنطّل على دورتين متشابهتين في سياق  معرفيّ تتجّدد بتجّدد شرطها التاريخي وال

فإذا كانت تجربة األديبة د. ريم هالل ،  زمن ، ومكتنزتين بالمعنى العميق ؛ال
تستحضر في سياقها وداللتها تجربة األديب المصرّي د. طه حسين ، عميد األدب 

جرد ال تحيالن فقط إلى م –مع اختالف الظروف  –العربي ، فإن كلتا التجربتين 
بل إلى البصيرة التي فتحت أمامهما اآلفاق الرحيبة ، األدبّية فقدهما البصر ، 

ا واإلبداعّية ، مبصران في أزمانهما المختلفة ، وعالمتان مكتفيتان بحضورهم
المعرفّي ، وال سيما بتلك الداللة اإلضافّية ، أي أن تختار األديبة ريم هالل  –األدبيّ 

" المنهج النقدّي عند طه حسين " ر ، بعنوان الماجستيطه حسين موضوعًا ألطروحة 
ومنها  حسمًا لعنوانات أخرى منها ما يتعلق باألسطورة في شعر الشعراء التموزيين ،

 !. ما  ة حول روائيّ ما يتعلق بالحركة النقديّ 
  البصر والبصيرة :

عاقة ، في والحال أن ثمة تجارب عديدة مّثَلها مبدعون وأكاديمّيون في تحّدي اإل   
لكن ما يمّيز تجربة د. ريم هالل األدبّية واإلبداعّية والحياتّية ،  .الشرق والغرب 

خصوبتها اإلنسانّية ، وتواتر معاناتها وانفتاح حّسها النقدّي واإلبداعّي في أتون 
شكل الحلم  كفاحها لنيل أعلى الدرجات العلمّية ، فهي البصيرة حقًا بمستقبل أخذَ 

الواقع الذي صنعته بإرادتها ورؤيتها ، قد جسََّد حدوسها ، برغم تواشج  يومًا ، لكن
. والنقديّ األلم والفرح والمفارقات اإلنسانّية الداّلة في تجربتها وسيرورة إبداعها الشعرّي 

مكّوناتها  ي كتابها " البصر والبصيرة " إلىهكذا تأخذنا سيرتها الذاتّية المنضوية ف
ذاتها الشاعرة ، ومحّطات طفولتها في الالذقّية ، كما دراستها  المعرفّية ، اكتشافها

، صديقاتها ، في مناخ حميم من سرد كثيف ، وعالقتها بمدّرسيها ، بيتها ، حارتها 
مناخ روائّي تتزاحم فيه التفاصيل والجزئّيات ، لتفصح عن أنماط من العالقات 
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ريفة التي تنامى في ظّلها حّسها ، بل المواقف الط خالقّيةاالجتماعّية والمواقف األ
االجتماعّي الناقد ، دون أن تغفل عن الحكاية األساسّية : رحلة األلم والمعاناة التي 

لكن ذلك لن يشّكل  .ابتدأت باكتشاف ضعف البصر ، ومحاوالت العالج المستمّرة 
ة دراستها متابعإلى  ق وتتطّلعها ، ومن توثُّب روحها لتتفوّ حيحّد من طمو  لديها عائقاً 

العليا ، فقد كانت تنصت وهي طالبة في عامها الجامعّي األول ألحد أساتذتها وهو 
 يشّجعها على متابعة دراساتها العليا . 

في البصر والبصيرة ثمة حكايات تروي قّصة كفاحها ، رحالت العالج المضنية :    
وقوف عنده سوى أمر " من خالل تنّقالتي بين األطّباء ، لم أُعد أتذّكر ما يمكن ال

تي المبدئّية ، أشعل لي عود واحد : فحين شرع الدكتور " ر " بدمشق في معاين
لكنه سرعان ما نفى ظّني لظّني أنه سيحرقني ،  ، ، فتراجعُت باكية مذعورةثقاب

بقوله إنه ال يتقّصد سوى معرفة ما إذا كنُت أرى اللهب أم ال " . ذلك هو الشطر 
لذي تحّوَلت فيه شعلة الطبيب التي أخافتها إلى نيران عاتية الثاني من طفولتها ا

لك نهشت خضرة أّيامها ، وذهبت بنقائها ، كما تقول ريم هالل وهي تستعيد ت
وانعكاس ذلك كله على قدرتها على الكتابة ، وتبّين لها  ، األحداث بأبعادها الدرامّية

ا كانت تهدف إليه كما أنها في كّل تجربة ، ال ترى سوى أطياف ، لكن أقصى م
ل الكتابة والقراءة إلى سبب رغبتها في الحياة ، إلى عالمها وضيائها .   تقول هو تحوُّ

تدريبها عليه ، إنها أمها التي وجدت و  ، ثمة حافز أيقظ لديها موهبتها في الغناء   
تشابهًا ملحوظًا بين صوت ابنتها وصوت فيروز وعفاف راضي ، فضاًل عن جهود 

 ، 5973تموز مرة بمناسبة تدشين سّد الفرات ، ا في تدريبها ، لتغّني ألول أخواله
يعقبه " ، و  صوتها رهيب يرة لالنتباه "يصّرح أحد القائمين على االحتفال بعبارة مثف

إن صوت ريم " : مسرح المواهب " " برنامج حكم في قول ألحد أعضاء لجنة ال
على اآلن شيئًا هذا ال يعني  أجمل من صوت مطربة مشهورة سّماها ... لكن

اإلطالق ، ِلما ينبغي أن تقوم به ريم من تدريبات مستمّرة وحفظ أغنيات جديدة 
حاطة بعلم الغناء بغية صقل الموهبة الخام التي  لمطربات ومطربين آخرين ، وا 

، وأخذت اإلذاعة تبّث  5972وهكذا أصبحت لها إطاللة تلفزيونية عام تمتلكها " . 
، لكنها ما لبثت أن تجاوزت عالم الغناء والتدريبات واألغنيات التي تدّفقت أغنياتها 
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عليها من الملّحنين ، واحتفاالت المركز الثقافّي ، والجمهور ، لتسعى إلى شهادتها 
 الجامعّية .. 

موهبة أخرى كانت تنمو ببطء ، إنها موهبة الشعر ، التي بلورتها مكابداتها وثمة    
مجموعة شعرّية أولى  5991وف استثنائّية ، لتصدر لها عام وصراعاتها مع ظر 

وتحظى بلقب شاعرة من وزيرة بعنوان " العّرافة " بمقّدمة الفتة من األديب حّنا مينه ، 
" موهبة رائعة تستحّق التشجيع  : ت لهارة نجاح العّطار آنذاك ، إذ كتبالثقافة الدكتو 

، فقد وجَّهت اإلهداء في  ريم هالل دت الشاعرة ذلك " . أماوالنشر .. إذا أرا
.. إلى رفيف  " إلى رفيف قارئتي األولىمجموعتها إلى أختها رفيف ، إذ تقول : 

ما دامت  ، تشّكل لشقيقتها قدوة –ريم هالل  –هذا إذا عرفنا أنها  . شقيقًة وصديقة "
لها ة ما يلّوح تماثلها في وضعها الصحّي ، وتجد في تجربتها الحياتّية الناجح

 فرفيفمّكَنت ريم من اجتيازها ، وعدم الحذر من العراقيل التي ت ، بضرورة التقّدم
الشعرّية التي وهكذا تواَلت مجموعاتها  . التفّوق وتحّدي اإلعاقة والطموح مثيلتها في

وكأنها بذلك تترجم ما ، النزعة اإلنسانّية العالية و ّثف إحساسها بالوجود والحياة تك
الذقّية مايك كلمات بليغة من مسؤول متمّيز في جمعّية المعوقين بال سمعته يومًا من

الناس مرآتك ، على  –أنَت تتألم هذا يكفي  : " من أنَت ؟ هذا ال يعنيني ..عبد اهلل 
فما يهّم  ارِم بهفوات اإلنسان بعيدًا .. –وجوههم ُيرَسم ما ُيرَسم على وجهك وقلبك 

َز ر هو جوهره "  التجربة  –كما تقول  –ها لضرورة امتالك األديب ؤيت. وذلك ما عزَّ
. ومن العميقة ، أو ما ينبغي أن يقول قبل امتالكه القلم والقدرة على رصف الكلمات 

لقدرة على التأّمل والغوص والنظر امتلَكت ا ، أرض جمعّية المعوقين ، تلك األرض
، ما أن تطمئّن إليه  إلى األشياء واألسماء ، فتعّلَمت أال تخاف الموت ، بل العميق

أن يكتب لنفسه الخلود بما يترك خلفه من ظالل  –كما تذهب  –دام بإمكان اإلنسان 
 مضيئة . 

  التحّدي والمأثرة :
، كان عقبات العب و مصاال برغم ، الدكتوراهدرجة  تصميمها للحصول على إن   

ثًا في دَ أطروحتها حَ ن بحثها ، بل عنوان كاإذ ، نموذجًا فريدًا يعكس شخصّية متفّردة 
 . !جامعتها 
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وهي إذ تروي معاناتها ومفارقات تعيينها معيدة ، لم ترضخ لليأس ، على الرغم    
من صوت والدها نصف المتهدِّج ، وهو يعبِّر لجيران كانوا في البيت ، عن حزنه 

ماذا " : يقتها بطر  تصّرحتعيينها بسبب وضعها الصحّي . لقد الحتمال تعذُّر 
إذن ماذا بالنسبة إلينا رجلين سليمتين ؟ ن ؟ عينين سليمتين ؟ يدين سليمتين ؟ يريدو 

نجازاتنا التي حققنا ؟ ما ذنبي في صنع نحن ؟ ماذا بالنسبة إلى قدراتنا األخرى ؟  وا 
الجاهلّية ما بين وأدها  ... أليس هذا هو شعور الطفلةما لم ُيرِضهم مني ؟ 

 ؟ ! " . وقضائها
  أرجوحة الحياة :

اختيار عنوان أطروحتها ،  ، في مرحلة الماجستير وهكذا تسّنى لألديبة ريم هالل   
لتحقق ما حلمت به في سنتها الجامعّية األولى ، أي الرد على كتاب " في الشعر 

ربما لتفارقه بالمعنى النقدّي ، حسين ، قدوتها الذي استضاءت به ، الجاهلي " لطه 
. وبعد درجة الماجستير ، ُمنَحت عميد األدب العربي  ولتكّون رؤية جديدة ِلما وضعه

عداد األديبة ريم هالل درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز ، لتبدأ رحلتها في ال تدريس وا 
، فأمامهم قوة مثال  الطموح والتطّلع إلى الحياة بثقةي فيهم نزعة أجيال جديدة ، تغذّ 

ّدم اليقين ، شاعرة تتبّصر ، تقو لم ، أديبة الروح ، ذات البصيرة المسّلحة بالجرأة والح
تقّدم ذكرياتها اإلبداعّية صورة باذخة المعنى ، ثرّية الداللة ، و مآثرها ، سطورًا جميلة 

للمستقبل ، فهي تعترف بأنها ال تشعر بأّي غضاضة من أن تفتح بابها على معرفة 
ب في نسكجداول زرقاء تلتشكيل هذه المعرفة كذلك تتأّتى إليها من طالبها ، 

هل علّي أن "  وتتساءل : الذي ال يرى بعينه هو الذي يرى . وعندها أن .بحيرتها
أساوي ما بين المسيئين والمحسنين ؟ من اإلجحاف أن أساوي ، من الالعدل أن 

 . أساوي ، ألن كاًل في النهاية ، ترك صورته التي أرادها هو ، ال التي أردُتها أنا "
أرجوحَة  حظى بالنصر .. في معاركي جميعاً ًا أن أكذلك تقول : " ليس ضروريّ 

 ،ا ، بهواجسهابمفّكرته تبوح األديبة في مؤلَّفها التالي " من مفّكرتي " الحياة . " . هنا
ن أشيائها وخصوصّياتها ، البصر والتبّصر ، بشأ بشأن الموت والحياة ، بشأن

ليست الحياة بذاتها اة ، أتستذكر مآثرها ، دروسها ، ثمة فلسفة تشّف عن رواية الحي
د. هي صورة حياتنا المشتهاة . هنا تقف األديبة ؟ ولكن عبقرّية األمل  رواية نعيشها
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ريم هالل ، على مسافة رؤيا ، على مسافة حكاية جديرة بأن ُتروى ، وال سيما 
لتكسو كوننا ، ، بنهاياتها السعيدة ، إنها سعادة الوعي التي تفّجرت من ينابيع صافية 

شعرّية أرواحنا ، وبكثافة نبيلة ، شعرّية روح أديبة متعّددة ، كان اليأس خسارتها 
 وكان البوح جسارتها األثيرة .. الوحيدة ، 

 
 في المباشرة السردّية ات اللغة وكثافة المعنىيّ جمال

 وفيق سليطين الدكتور
 7/55/7119التاريخ ،  2571الالذقّية ، العدد  –في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 

 
في كتابها الصادر حديثًا عن دار المرساة ، تقدِّم ريم هالل بعض ما انطوت عليه    

ة نحو مزيد من التواصل يدًا مبسوط ، لقارئها من بين السطور مفّكرتها ، وتمدُّ 
. وال تخرج يد الكاتبة في واحدة من دالالتها الممكنة ، عن كونها يد اللغة التي الحميم

ر المعنى  ، ناتأخذ بنا إلى أنفس ، وجفاف بعد هجران طويل يجعلنا خارجها في تصحُّ
 القيمة . 

ال يتصل بعمل المفكِّرة المحايد تجاه األحداث والتفصيالت  ، ما تقدِّمه ريم هالل   
بل هو شيء آخر مختلف ، والتدوين ،  المختلفة الموَدعة في سّلة الحفظ والوقائع

، ينطلق من هناك ، ويسري إلينا في تّيار موصول بحرارة الداخل ونبض األعماق 
 ، أي قناة لالستقبال والبثّ  ،هادئ ال يلبث أن يسري فينا لنكون خارجه وداخله معًا 

عمله فينا ، من حيث نغدو أماكن جديدة للتوّهج الذي يجدِّد  وجزءًا من عمل التّيار
 واالحتراق . 

، سكن في اللغة التي تسكننا بدورهابة تذلك أن الكات ، هكذا تتجدَّد األماكن وتتعدَّد   
نا ال يتقّلص رة هعمل المفكِّ متضمَّنة في مفكِّرتها ، أو لحظات منها .  فنغدو أجزاءً 

، بل ينفتح على الذوات ، ويفتح في كلٍّ منها مفكرتها الخاّصة ،  أثره في حدود الذات
رب ويتيح لغيره أن ينس يقرأ ذاته في مفّكرة غيره ،ليكون القارئ بعضًا من المقروء . 
الذي  ، من العدوى الدائرة في انتقالها المتناوب في مفّكرة ذاته ، كأن ذلك ضربٌ 

 في آن معًا . يزدوج معه المتلّقي ، بين كونه محاًل لفعلها ، وفاعاًل لها 
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بهرجة : تفتح ريم مفّكرتها بلغة نقّية مقتصدة بعيدة عن بالغّيات التجميل وال   
لغة السرد في اآلن . ي ذلك أنها تعيد تحيين ما كان بفعل ما تنهض به ، ويعنعلينا

للتأمُّل ، تعصم من االنفعال المباشر التي تقع بين الحّدين هي مسافة  وهذه المسافة
للحدثّي واآلنّي ، وعندما تراه من تلك المسافة ، تعيد شحنه بفتنة التخيُّل وألق 

ه مسافة لكثافة المعنى الذي يحتّل الصورة المعايشة الجديدة ، وهي في الوقت نفس
بين انفتاح مفكِّرة الكاتبة  ، بين زمن المرور ومسافة تشتغل فينا ، غايرةتبتمّوجاته الم

نحن على هذا النحو ، ال على مفّكراتنا وأغوارنا . علينا ، وانفتاحنا نحن بوساطتها 
فتح بين أثنائه كّوة صغيرة ، نقرأ فقط ، بل إننا نكتب هذا المقروء ، ونضيف إليه ، ون

هكذا تغدو التجربة فعاًل مضاعفًا كتابًة وقراءًة ، وتقطُّعًا من نطلُّ منها على أنفسنا . 
 االلتحام واالفتراق بين القارئ والمقروء . 

ومما ال شك فيه ، أن هذه المباشرة اآلسرة تعّلق حدود الفصل بين المواقع    
ر طاقة التوّهج ، ويزيد في حرارة والجهات ، ومتقابالت األداء ا للغوّي . وهو ما يحرِّ

ومن جليل أثر هذه الكتابة أنها تنهض في مقاومة زمن الفعل ، ومرونة القناة . 
التسابق المحموم على الحيازة ، واالنغمار في لّجة الشيء ، فتحاول لجمه بقوة النص 

، ا في الخارج على الذات م واإللحاح على العمق التأمُّلّي ، لردِّ  ، على المعنى
 ورؤيته بعين الداخل ، ليكون ونكون معه ، على مستوى إنسانّيتنا المضيَّعة . 

أ في مفكِّرة ريم هالل ، ال أخفي أنني نظرُت خلسًة في مفكِّرتي ، بينما كنُت أقر    
وأحببُت أن أقدِّم لها اآلن ، من هنالك ، من عمق ما انطوت عليه تلك المفكِّرة 

ن صداقٍة ، ما تزال جذوتها ها ، شيئًا ما يليق بها ، بعد نحو ثالثين عامًا متجاه
 تعمُل تحت الرماد .
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 انالموسيقار زياد عجّ جاء في حوار مع 
 ه معه د. رفيف هاللت  أجرَ 

 7151/  2 / 5 ، تاريخ 2272الالذقّية ، العدد  -الوحدة  جريدة ُنِشَر في
 
 ها خالل حياتك ؟ الموسيقّية األخرى التي أنجزتَ  ماذا عن أعمالكَ و  -
حين بدا لي أنه ندر جدًا التأليف اآللّي الموسيقّي عند العرب ، أي الذي يشّكل    

ارتأيُت أن أتخذ شخصّيًا هذا االتجاه في تأليفي ،  أعمااًل موسيقّية ال ِغناء فيها ؛
ثالثة وثمانين وثالثمئة ّية العربّية ، فألَّفُت ضمنه أماًل في أن أثري به المكتبة الموسيق

مما ُيسّمى بالسماعي ، وثمانية وثالثين مما ُيسّمى باللونغا ، وستة عشر مما ُيسّمى 
بالبشرف ، إضافًة إلى ثالثمئة فونتازيا . هذا إلى جانب ما قمُت بتلحينه من قصائد 

قة ، ألن التسمية الصحيحة وموشحات ، وما ُيسّمى خطًأ عند المصريين بالطقطو 
هي األهزوجة . وهناك عمل لي يمكن أن أعدَّه قد شكََّل اتجاهًا خاصًا وجديدًا في 

موسيقي  ال ِغناء فيه ، استوحيُته من مجموعة شعرّية بعنوان  التلحين ، وهو تأليفٌ 
في العّرافة للدكتورة ريم هالل ، ذلك ألنني حين استلمُت هذه المجموعة ، وتعّمقُت 

التلحين  جوٍّ جديد غير مألوف ، وحين اندفعُت إلىقراءتها ، وجدُت أنها أحاَطتني ب
 ا ؟تساءلُت ما إذا كان بإمكان الناس أن يستوعبوا آفاقهكان ذلك بعد أن ضمنها ، 

   ...  ة رفيعة من القّراء ، فانتهيُت إلى تأليف موسيقا من وحيهانظرًا لحاجتها إلى سويَّ 
 

 حول أدب الس يرة الذاتّيةتحقيق صحفّي 
 أجَرت ه هدى سّلوم وريم ديب

 7151/ 77/51، تاريخ 2017العدد  ، الالذقّية –ة الوحدة جريدُنِشَر في 
 

  مداخلة د. ريم هالل :
شّكَلت السيرة الذاتّية الجنس األدبّي الذي ربما يفوق سواه في اجتذاب القّراء    

ل التي يتم إبداعها بهذا الصدد ، من تفاصيل واستهوائهم ، ِلما تنطوي عليه األعما
وجزئّيات تتعلق بحياة مشاهير األعالم ، وتحّفز الفضول الستيضاحها . وقد ُعِرَف 
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أدب السيرة الذاتّية عند القدماء والمحدثين من العرب وغيرهم ، لكن ما أودُّ اإلشارة 
أنه ليس بالضرورة  هو عديدة التي قرأُت ؛إليه من خالل تماسي معه ومع أعماله ال

لكل سيرة ذاتّية أن ُتسطَّر ، وليس بالضرورة لكل سيرة ذاتّية أن تنطوي على تجربة 
حاّرة وعميقة في الحياة ، فكم هناك من كبار قد كتبوا ِسَيَرهم التي ال تستحقُّ 

، وال سيما حين ال ُيفتَرض بهم بالرغم من  سطحّيتها تضييع الوقت في قراءتها
كم هناك من مغمورين بالمقابل و .  يضيفوا إليها من إبداعهم وخيالهم أن ، عملقتهم

إذا  ، وتُقَرأ ، إن لم يكن من خاللهم بها أن ُتكَتب وتُنَشر قد امتلكوا ِسَيَرهم التي يجدر
فمن خالل آخرين سواهم ينوبون عنهم في تأدية هذه المهّمة  ، لم يحسنوا حمل القلم

 الجليلة .
 

 هالل األديبة التي نافست المبصرين "بعنوان " ريم  فصل
 وح ،من كتاب " أديبات عربّيات " ، الجزء الخامس ، عيسى فتّ 

 7155دار الميراد ، دمشق ،  
     

،  شاعرة وروائّية وأكاديمّية ضريرةاألستاذة الدكتورة ريم عبد القادر هالل ، أديبة و    
ظلمات التي فرضها القدر ال ، واستطاعت برغم 5921ُوِلَدت في الالذقّية عام 

،  5913، أن تشقَّ طريقها في الحياة ، وتحصل على شهادات الليسانس عليها
من جامعة تشرين  5991دابها ة العربّية وآ، والدكتوراه في اللغ 5996والماجستير 

في الالذقّية ، وتغدو أستاذة النقد العربي الحديث في الجامعة التي تخرََّجت منها ، 
أطروحتها في الماجستير " المنهج النقدي عند طه حسين " ، وفي  وكان موضوع

الدكتوراه " حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي " ، شأنها شأن سواها من 
 المبصرين . 

ها إحدى لقد اعترض طريقها الكثير من العقبات والمشاّق والصعوبات ، نظرًا لفقد   
لكنها عوَّضت عن هذه الحاسة بنمو .  هي البصرأال و ،  أهم الحواس عند اإلنسان

، حواس أخرى عندها ، وبذلك استطاعت أن تشقَّ طريقها الشائكة خطوة خطوة 
 ومرحلًة مرحلة ، بتفوُّق الفت للنظر . 
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تعترف الدكتورة ريم بأنها لم تتابع دراستها في مدرسة خاصة بالمكفوفين ، لعدم    
درسة للمبصرين ، وكانت تضطرُّ إلى تقريب الدفاتر توافرها في الالذقّية ، بل في م

والكتب حتى تكاد تلتصق بعينيها ، وهي جالسة قرب نافذة مضاءة بنور الشمس 
 ...  ومصباح كهربائّي قوّي ليالً  نهارًا ،

صدار الكتب لسببين أولهما : هو أنها منذ     وتقول إنها تأخَّرْت في الكتابة وا 
ترف الغناء ، المتالكها صوتًا جمياًل ، وفعاًل اشتركت في طفولتها كانت تحلم بأن تح

ا في مسابقة إذاعّية هعدد من الحفالت الفنّية ، وُصنَِّفت مطربًة ، بعد نجاح
َلْت لها عدة أغنيات في اإلذاعة السورّية ، لكنها عدَلت  ألصحاب المواهب ، وُسجِّ

 ألدبّية . وطموحاتها اعن احتراف هذه المهنة لتعارضها مع ظروفها 
أما السبب الثاني : فيعود إلى انشغالها بتحقيق تفوقها في الدراسة الجامعّية ،    

والحصول على أعلى الشهادات ، كي تثبت من خاللها أن المعوق يمكن أن ينافس 
األسوياء ويسبقهم إذا هو امتلك العزم واإلرادة والتصميم ... وكان طه حسين قدوتها 

لك ما إن فرغت من الدراسة حتى راحت تنشر كتبها تباعًا ، ومثلها األعلى ، ولذ
"  ، " كل آفاقي ألغنياتكِ  5991فأصدرت ثالث مجموعات شعرّية هي " العّرافة " 

،  6116، ورواية واحدة " البصر والبصيرة "  6115، " اسمي واألرض "  5997
كايتها الشخصّية على عن دار اآلداب في بيروت ، قد َرَوْت فيها سيرتها الذاتّية ، وح

، الدكتوراه بكل دقائقها وتفاصيلهادرب الحياة ، منذ والدتها ، حتى حصولها على 
ليه من اآلالم التي ال بد أن تنجم عن وضعها الخاص ، واألفراح عوبكل ما انطوت 

يمان . التي كان ال بد أن تنجم عن تحّديها لهذه اآلالم   ، بما امتلكت من إرادة وا 
نت غايتها من إصدار سيرة حياتها في مرحلة مبكرة من العمر ، هي أن لقد كا   

أن للحياة جانبًا مضيئًا وجمياًل يمكن إدراكه ، تبّين لليائسين المعوقين وغير المعوقين 
 والوصول إليه ِبَحثِّ الخطى وعدم االستسالم إلى اليأس والقنوط . 

واًل ، بسبب تدفُّق المشاعر الفّياضة الكتابّية في المجال الشعرّي أكانت بداياتها    
جذوة صبًا محروم من التمتع والكامنة في المتقدة المخّبأة جيدًا تحت رمادها ، 

، نتيجة للقدر القاسي الذي جثم عليها ، فانكفأت على نفسها ، تغرف منها ، بصباه
 وتبوح بمكنوناتها بوحًا شفافًا مغّلفًا بالبساطة والعفوية واإليحاء ... 
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لقد عرفت كيف تصعِّد مأساتها وتأمالتها الداخلّية ، وتعكسها في شعر مرسل    
يقطر عذوبة ، ويرشح نشوة ، ويفيض حّبًا إنسانيًا رفيعًا ، ويذوب حالوة ... وهل 

 هناك أرّق وأجمل وأوقع في النفس من قولها ألمها : 
 كلما تساءلت نجمة

 عن الواحة التي كسَّرت ضياعي
 دخَلتني الدفءعن اليد التي أ

 عن الصوت الذي أنبَت لغاتي
 لم أجد عينيَّ إال قد هرعتا

 لتؤّديا طقوس األرض في ظّلكِ 
 ومن ندائها البحر الذي كانت تهرب إليه لُتْوِدعه جراحاتها ، وتبثه أوجاعها قائلًة :    

 أيها البحر :
 إلى هذا الحدِّ أنَت دافئٌ 

 إليك ؟ كي أفرَّ 
 سيحإلى هذا الحدِّ أنَت ف

 كي ُأْوِدَعَك جراحاتي ؟
 إلى هذا الحدِّ أنَت نقي  

 كي تغسلني من حصار العفونات ؟
 إلى هذا الحدِّ أنَت طاهرٌ 

 األكذوبة ؟ حانقًا علىكي تظلَّ 
 ليتني أحملَك معي
 إلى حيث أتمزَّق ...

لى وتتجّلى نزعتها اإلنسانّية في قصيدتها " أمنيات " التي عبََّرت فيها عن توقها إ   
طفل محروم من الحب والعطف  كلَّ  أن تغرس الدفء في كل المنازل ، وتسامر

 الجراح :  الليالي لتزهر النجوم ، وتبلسم كلَّ  والحنان ، وتعّطر كلَّ 
 المنازل ليتني أطرق كلَّ 

 ألغرس دفئاً 
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 طفلٍ  ليتني أسامر كلَّ 
 ألنشر حّباً 
 ليلٍ  ليتني أعّطر كلَّ 
 ألزهر نجمة
 جرحٍ  ليتني أقَرُب كلَّ 

 ألرقى مسيحًا ...
إذا كانت الشاعرة ريم هالل تميل إلى اإلبهام ، أو تجنح إلى الغموض ، أو    

يستهويها اللَّبس في الكلمة وداللتها في بعض القصائد ، فألنها تدعونا إلى التفكير 
ا ، فالقارئ الذي يتأّمل ثم يفّكر كما يقول الروائي حنّ  أّني في قراءة هذه القصائدوالت

معطًى سيجد أن وراء هذا الظاهر من اللفظ الشعري ، ، مينه في مقدمة " العّرافة " 
برغم أنه ، ال يتكّشف بسهولة ،  ، عميق المعنىشعرّيًا آخر بعيد األمد والمرامي 

 يغري بها ... 
، هتان في ديوانها " اسمي واألرض "لكننا نرى أن هذا الغموض واإلبهام يشّفان ويب   

 لفاظ أكثر بساطة ، وأقرب إلى الفهم كما قولها : وتبدو األ
 أمي ..

 إلى اآلن نائمة ؟!
 انهضي ...

 المروج تعدُّ قهوتها
 الشمس ترمي لحافها

 انهضي ...
 أريد حليبًا ساخناً 

 أرجوِك حليبًا ساخناً 
 منذ اليوم سأحبُّه
 ألجلِك سأحبه ...

 أمي ..
 أأنِت لي مخاصمة ؟!
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 وأخَذ في غنجٍ 
 ردة ...يَدها البا

ريم هالل كتاب " من مفّكرتي " ، وهو عبارة عن  كان آخر ما صدر لألديبة   
خواطر نثرّية وتأمالت سطَّرتها على الورق في ساعات خلوتها ووحدتها وصفاء 
نفسها وخلّوها من المشاغل ... وهي أشبه بالمذّكرات أو اليومّيات ، مثل تعبيرها عن 

" البصر والبصيرة " ، إذ تقول : " هل هناك من فرحتها الكبيرة بصدور روايتها 
لحظات أسعد من تلك التي استقبلُت بها عملي البصر والبصيرة ؟ فهو دون سواه 

ُت له الوحيد الذي ضممُته إلى صدري ، وهو دون سواه ، الوحيد الذي تعطَّر 
أبعادي  ي كتَبْتني بكلّ . كيف ال يكون ذلك ؟ وقد شكََّل سيرتي الذاتّية التوتجمَّلتُ 

كيف ال يكون ذلك ؟ وهو يشّكل القصة التي  .مذ طرقُت أبواب هذا الكون  ودقائقي ،
 لم أبدعها أنا بنفسي ، إنما التي أبدَعها اهلل " . 

وتتحدث عن الثروات التي يمنحنا إياها اهلل ، والتي ال تقدَّر بثمن ، فتقول : " ما    
وَّر أن أحدًا ما فقَد واحدة من أصابعه مثاًل ، أثمن الثروات التي يهبنا إياها اهلل ! تصَ 

 هل يستطيع أن يرّدها ، إذا ما بذل في سبيلها أموال األرض ؟؟ !! " . 
وتقول في تعليقها على كتابة هذه الخواطر النثرّية : " لقد سررت باالنتقال إلى    

ن تواصلي مع كتابة الخواطر النثرّية كثيرًا ، لعثوري فيها على ما يمكن أن يحقق م
علمًا أنني  . الناس جميعًا ، دون تمييز ما بين قادر على استيعاب الشعر وغير قادر

ق المجاالت ذاتها التي طرقُتها في الشعر ، من خالل خواطري هذه ، حاولُت أن أطر 
ذلك لكي أجعل القّراء ينفتحون على ما لم يتمكنوا من االنفتاح عليه من خالل 

 الشعر" . 
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 "بين شرفتي .. والبحر " ريم هالل .. د. 
 مالك رفاعيالشاعر                        

 7155/  1/ 2تاريخ  ،2101العدد الالذقّية ،  -جريدة الوحدة ُنِشَرت  في 
 

األستاذة الدكتورة األديبة ريم هالل .. تداعب الحروف .. مثل الطيوف .. ولئن    
هي مائجة كالبحر في كتابتها .. تتهادى الكلمات تبدو هادئة كالفجر في تفكيرها .. ف

اة لها إلينا مشذّ وصِ .. بعبق النور ، وعطر الروح .. لتُ  ةبين يديها قصائد موّشا
للتو عن دار الينابيع " بين شرفتي .. ونكون آنئٍذ في مجموعتها الصادرة منتقاة

.. اعتالجًا رؤيوّيًا تضمُّ في تضاعيفها ما يربو على المئة والثالثين  هيوالبحر " ، و 
ي ينطبق عليها البيت ههاللّيًا .. يتوارف فيها صمت األبد .. في دوحة األزل . و 

 الشعري األول من ملحمة جلجامش : 
 وحده الذي رأى وعرف كلَّ شيء فغّنى باسمه يا صبايا بالدي ..

 :   " ا وراء" م الحالمة .. تقول في اوهكذا فإن شاعرتنا ريم هي الرائية بعين الرؤي   
 ديبَ أنا كلَّ ليلٍة أَ 

 أتسلَُّق أسواَر جسدي
 أفتُح نافذَة الهناك
ُت إلى صمتي  أتنصَّ

 وتقول في " لقاء " :
 أأنَت مثلي تدري

 حين هالٌل وفلٌَّة ينوِّران
 !كيف يتسامران ؟
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 غزَلت  كلماتها هديال  .. ونذَرت  جناحيها للضوء
 الل .. " بين شرفتي والبحر "األديبة د. ريم ه            

 منى كامل األطرش                          
 7155/  7/  57تاريخ ، 2112 ددالع ، الالذقّية – جريدة الوحدةُنِشَرت  في     
 
في حروف مضيئة .. أوقَدْتها كاتبتها شموَع حنين ، وتناثَرْت من أصابعها ، لتنيَر    

ي فضاءات حالمة بصباحات تعانق زرقة األرصفة ، عتمة الورق .. وتنسج األلوان ف
ليمامة نذَرْت جناحيها للضوء .. ،  غزل من العناوين والكلمات هديالً والشرفات ، وت
 ثم الضوء ! 

تطلُّ علينا الكاتبة والشاعرة الدكتورة ريم هالل .. بهّيًة كعادتها ، في مجموعتها    
سحريَّة خطَّت الكاتبة  : بأيِّ ألوانالشعرّية " بين شرفتي والبحر " . ونتساءل 

.. خلجاِتها .. واحتماالت هطول المطر في سماء الورق واأللق ؟! أليست مفرداتها
 هي القائلة : 

 الشروق واحٌد لونُ 
 واحٌد لوُن الغروب

 ومحيٌط واحٌد ال يكفي
 أللوان الحكايا تحت الشمس

يضجُّ بأعباء الكون ، وهموم  يمامة ، ذاَت صبٍح كان هي ذاتها من باغَتها نداءُ    
 أن تنصت إليه وتخاطُبه : الحياة ، لكنها آثَرْت 

 باغَتني نداُء يمامة
 إلهي

 يلى هداياك !ما ُأحَ 
َلت الشاعرة إلى ناسكة ؛وفي محراب الحروف ، وُطهر الكلمات والمعاني     ، تحوَّ
 :  سلُِّل الخير ، ومطر الروحتُ 

 سأفرُّ يومًا من حرائق الدروب
 ن غبار المسافاتم
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 وأقُف بباِب غابٍة مطيرةٍ 
 أصّلي

في المجموعة الشعرّية " بين شرفتي والبحر " ، تبحث الشاعرة عن جوهر الذات ،    
  تنساب من بين يديها ، ككمشة رمٍل أو ضياء : وتتمسَّك بذكرياتها ، طالبًة منها أالّ 

 أين أنا الطفلة ؟!
 ْت بمريولها األزرقذهب

 ن المدرسةولم َتُعْد م
ي يزورنا في لحظات جليدّية وتضيء الذاكرة قناديل الحنين البعيدة ، الحنين الذ   

  تنطفئ . ففي " اشتياق " نقرأ : ، ينثُر الدفء ، ويناجي جراح الحزن ، أاّل  باردة
 أَما قالوا إن السماَء بعيدة ؟!

 أبعُد من الصيف ؟!
 كيف إذن كلَّ يوٍم أسمع

 أساوَر أمي ؟!
الشعرّية ، بالوفاء الجميل للذاكرة ، تلك الذاكرة التي تعانق ميَّز المجموعة تت   

 المكان ، بكلِّ تفاصيِله الصغيرة ، وتطوي مسافات األزمنة في لحظة حنين : 
 على بيتي َسلِّمْ 
 أيها المساء َسلِّمْ 

 هنوافذَ  اعُبْر 
 عاِنِق األصداء

 هقناديلَ  َحدِّثْ 
 َعطِّْر ياسميَنه

 عتباِته َأِقْم على
 صالَة العشاء

وفي اللغة الشعريَّة ، وبرغم إيجاز مفرداتها ، تعشوشُب الحروف ، وتصبح    
، وتحطُّ على  الكلمات عرائش ، تطلُّ على شرفات الخيال ، لتنثَر باقة فّل هنا

     في . وفي أحيان كثيرة ، تقول القصيدة حكاية ، تأسرنا كما جناَحي يمامة هناك
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وكثير من القصائد التي تبوح بمكنونات تستحقُّ ، "  خوف " ، " ظلمة فصول " ، " "
 الوقوف عندها ، واالنحناء . 

عن عالمها ، لكن  عرة ، لصور األحّبة الذين رحلوا جسدّياً وفي مناجاة الشا   
نقرأ مناشدة حزينة لموقد الجّدة ، ومقهى  ؛أرواحهم ال تزال تحيطها بالدفء والمحبة 

 ل الطفولة ، وصوت أساور األم ، وعيون األب : الجّد ، ومنز 
 كفاَك متَّكَأ جدَّتي

 موقَدها
 كفاكما انتظاراً 
 هي لن تعود

بطريقة أو بأخرى ، تذكُِّرنا المقطوعات الشعريَّة الفريدة ، للشاعرة ريم هالل ،    
، اتي ما وراء السطور ، وبين الكلمولغتها الشعرّية العذبة ، التي تختزن كنوز المعان

بالشاعرة اليابانّية الشهيرة " تويوتاما توسونو " التي نذكر من روائع شعرها ، 
 مقطوعات ممتعة ، برغم إيجاز عدد الكلمات : 

 يا أوراق شجرة الكرزعي وبِ زَ 
 في ريح الربيع

 إلى أن تصلي عتبة داره                         
صفحة من القطع  511 مجموعة شعرّية تقع في، " بين شرفتي والبحر  "   

المتوسط ، تضمُّ بين طّياتها أعمق وأنبل المشاعر اإلنسانّية ، وتختزن غابة فّل ، 
وسرب يمام ، وعطر األجداد ، وعبق الوجود اإلنساني ، باإلضافة إلى األسئلة 

وقد تمّيَزت  في رحلة البحث عن حقيقة الذات . الجوهرية ، التي نقف عندها مطوَّالً 
 واالختزال ، واالكتناز .، والتصوير ،  أسلوب فريد في التقابل ، والتضادبالشاعرة ، 

 والحكم : لَك عزيزي القارئ ، حرية التأمُّل ولعلي أختتم بقولها ، وأترك 
 َأُكلُّ هذه األقاحي
 لعناِق جراحي ؟!
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  .." جالل المعنى من قصيدة " 
 الشاعر مالك الرفاعي

 59/9/7155،  رة ريم هاللإلى الرائدة الدكتو            
 

 مُ ـــــــُم     وجـــــــــالُل المعنى جماُلِك ريـــأنا َمن بالجماِل مع الجالِل أهي
 ْت     مثلــــــما َرفَّ في الخميِل النسيمُ ـــــــــــــــــــرقٌَّة من منابِع السِّحـــــــِر َرفَّ 
 ــومُ ـــــوغدا الشعــــُر في رؤاِك يحااًل     ــــــــــــــــوقَف النقُد في يديـــــــِك امتث

 ـمُ ــــــــدى المستقيـــقًا     ولِك األفُق والمــــــــــــتبصرين األشياَء كنــــهًا وغم         
 ومُ ـــــــــــــع المساِء النجــــــغادَرْته مــ ـٍد    ـــــــــــــــــــِت في فضاٍء بعيـــنجمٌة أنـ         
 مُ ـــــــــــــِك يقيــــــوابُن جّني في دفتري ـي    ـــــقي المتنّبــــاِك ألتـــــــــــــحــــــين ألق         
 ــأى عن السماِء الكرومُ كيف تنــ ـــــاَلت    ـــــوكروُم اإلبداِع فيِك استط         
 ـمُ ــــــدريُس والتعليــــــــنا التــــــــأنِت فيـ ي    ــــــــدى والمعالـــيا بنَة العلِم والنـــ         
 ؟!ـمُ ــــــــاه اليتيـــــــي أبــــــى يلتقـــــــــفمت الٌد    ـــــــــــــــي بـــــــــا اليتيُم يتََّمْتنــــــــــــــوأنــ         
 ــــــومُ ـــــي معذٌَّب مظلــــــــي زمانــــــــفـــ  ي   ـــــالِم فإنــــــــــــن الظـــــــفانقذيني مـ         
          
 عندما تنطق القيثارة ..                              

 محمد عّباس عليالشاعر                      
 7155/  51/  72،تاريخ  2700، العدد  الالذقّية -جريدة الوحدةُنِشَرت  في    
 

، "ل ، في زاوية " مرحبًا يا صباحها األديبة د. ريم هالتْ ة وعميقة أزجَ تساؤالت أنيق   
أقرب إلى بوح النفس ، الثالثاء الفائت ، فجاءت معجونة بعبق المعرفة ، وكانت 

 ..  ونوح الوتر
تساؤالت من ألف الزاوية إلى يائها ، لم تشرك فيها الكاتبة شيئًا آخر ، على مدى    

حببُت من َقبيل المثاقفة أن أعرض صداها في سمعي ، أ سبع عشرة فقرة موحية ،
بما لو ر فاإلبداع ال ُيحَصر ، والشعاع ال ُيَحّد ، و  ،دون أن أدَّعي أنها إجابة محدَّدة 

 طرافة :آخر ، وهنا أعرض معظمها بتسّنى لي أن أقرأها ثانيًة ، ألوَحت لي بشيٍء 
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 نا ؟ "على كوكبِ  فجرٍ  لُ متى هطَل أوّ  "
الستقبال إشعاعات الفجر  ذلك حين تشكََّل هذا الكوكب ، وبات مؤهَّالً كان    

، وما إن فرش الفجر ضياءه ، حتى تبدَّى له جمال مسرحه البديع ، وهو وجه األولى
األرض ، فامتألت جوانحه وجيوبه بالندى والعطر ، ثم عانق األديَم السمَح ، وطبع 

 على جبينه قبلة من دفء وضياء . 
 ه األّول ؟ "في يومِ  الوليدُ  قولُ " ماذا ي

ة بفي مطلعها جل ثُ حدِ ما إن ينهي الوليد رحلته بسالم ، حتى يبدأ رحلة جديدة ، يُ    
يختلف عليه شيء ، إال  م، ول، كان قد اعتادها وهو في ظلمات األحشاء من صراخ 

 .  ، ممن هم حوله ، فيصمت وال يقول شيئاً  بات يسمع صراخًا أقوى من صراخهأنه 
 " أين بيُت آدَم وحّواء ؟ "

في نفوسنا ،  ونزعاتٍ  لقد زرعا بيتهما في جسد كلٍّ مّنا ، ووّزعا أشياءه شهواتٍ    
بدءًا من الطمع والجشع وحب الذات واللذات ، وهذا يذكِّر بما قاله المتنّبي على 

 ان . يقول : بوّ  بَ عْ لسان حصانه ، حين دخال شِ 
 يسار إلى الطعان ؟ ن هذاَأعَ  ول بشعِب بوان حصاني    يق
 انـــــــــة الجنـــــــــــم مفارقــــــــــــوعلََّمكي     ــــــــــوكم آدم سنَّ المعاصأب        

جاباتي عنها :   نعود إلى تساؤالت ريم هالل وا 
 " إالَم ستظلُّ الصخوُر ناسكًة ؟ "

ن جاء بصيغة في منطق األشياء ، ستظلُّ ناسكًة حتى تنهي واجب     نسكها ، وا 
، حيث تؤّدي عبادتها بصمت ، وهذا يعني أن ال رياء فيها ، كالذي هو  خاّصة بها

 ، سواء في صالته أو صيامه ، وهلل في خلقه شؤون . عند الكثيرين مّنا 
 " أَما طاَل غياُب أجدادي ؟ "

يشعروا بسرِّ لعله من ُحسن حظِّهم ، أنهم في غياب ، فلم يلحظوا خيباتنا ، ولم    
ع ، كما تناحرنا فيما بيننا ، وغلبة أعدائنا علينا ، فَدعيهم ال عين تقشع وال قلب يوجَ 

 يقال . 
 " أَما َتصاَلَح الموتى في مراقدهم ؟ "
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تهم ، وبخاصة من كان واأقدِّر أن الموتى في شغل شاغل عما كانوا عليه في حي   
، " إن هؤالء خبَّرت اآلية الكريمة  منهم يحبُّ العاجلة على حساب اآلخرة ، كما

 مهؤالء ذهبت عنهم الدنيا وبهرجها ، ول، ويذرون وراءهم يومًا ثقياًل " يحّبون العاجلة 
 يبَق لديهم ما يختصمون ألجله ، أو يتصالحون . 

 " هل بدأت األرُض طفلًة تحبو ؟ "
تها على أحد وأقدُِّر أيضًا أن األرض ، ُوِلَدت كاملة الوالدة ، فتالقت ط    فولتها وفتوَّ

مواتًا ، وربما ثقل األموات مدارج الكون ، مثَقَلًة بأعباء أبنائها ، أكانوا أحياًء أم أ
، إذ تنتظر لحظات الزلزلة ، التي تمكِّنها من إخراج ما لديها من أثقال " أكبر

ر : أي ما تطوي في داخلها من قبو اء الفقهعلى رأي و ، وأخرَجت األرض أثقالها " 
 وأجداث . 

 إلى كلِّ نافذة ؟ " المساءُ  َم يهمُس " بِ 
هلل كم يهمس المساء !! فتنفرج األسارير وتهبُّ األنسام الحاملة أشواق العشاق ،    

لتمتلئ الساحات عبقًا وفرحًا ، في ذات الوقت الذي يبدأ فيه الحب ، حب مهرجاناتها 
 المسائّية . 

 " هل هناك من أحصى زنابَق األرض ؟ "
فما أحالها ، ُتَعدُّ الزنابق حورّيات الورود واألزاهير ، والعبرة في جمالها وشكلها ،    

 ، فتبهج الناظرين .  تميُس وتنشُر العطر
 فقرتان من األربع األخيرة ، يجمعها شعور ذاتي وحيد :  أخيراً 

 " ما عدد شرفات السماء ؟ "                                     
 " ما لون العبق ؟ "             

ذكََّرني هذان التساؤالن ، بما كان من ذلك الفتى الشاعر الذي فقَد بصره وهو    
 صغير ، ليشبَّ وتتفتَّح بصيرته ، فيرسلها زفرًة حّرى ، يخاطب بها أمه : 

 السماء ؟ وما الضياء ؟ وما القمر ؟ أماه .. ما شكلُ 
 بجمالها تتمّتعون ، وال أرى فيها أثر

 هل في جماٍد من نظر ؟ ..عكازتي .. هي ناظري 
  فالتحية .. لمن يكون لآلخر نظرًا أو سندًا ، حتى ولو كان من جماد . 
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 مرحبا  يا صباح
 مالك الرفاعيالشاعر                        

 7155/  51/  70، تاريخ  2701الالذقية ، العدد  -ُنِشَرت  في جريدة الوحدة  
 

حروف هذه المرحبة الصباحّية ، ال بد  ق أجنحة الكلمات ، لتصطفَّ وقبل أن تخف   
ه بالتحّية ، إلى كلٍّ من األديبين العميقين المذكورين بالخير : األستاذ األعّز  أن أتوجَّ
المفكِّر محمد عّباس علي ، والدكتورة العزيزة ريم هالل ، بما أثاراه في زاويتيهما ، 

جابات النفس  رفّي ، والعبق الرؤياوي ، بين أسئلةشغال بالشذى المعنمن حراٍك وا وا 
  فمرحبًا يا صباح .. العقل ..
 

 قريم األل
 "البصر والبصيرة " الدكتورة ريم هالل تعقيب على كتاب 
 7155 / 55 / 9 – زينب طهالشاعرة 

 
مع الحياة ، بكل ما فيها من ضغوط ، وصعوبات  لم أَر تجربة شبيهة بتجربتكِ    

ضه ، الذي ال يظهر للوجود إال بتعرُّ  ماس النقيّ لاأل لِ َتشكُّ  ، إال تجربةيات وتحدّ 
ألقسى أنواع الضغط ، وأعلى درجات الحرارة في ظروف نشأته وتكوينه ، لكنه 

  أنه الجوهر األقوى في الكون .على يبرهن في النهاية 
، تجلَّْت فيها  فخرمحبة و  ها أمي بكلِّ تْ سردَ ،  حكايةٍ  لقد عرفُتِك في طفولتي بطلةَ    
اه اآلخرون لنا من الصمود ، ورغبة البقاء ، وتحّدي الوصول إلى ماال يتمنّ  ِعبرةُ 
محيط ، وبالرغم نضرة ، بالرغم من جفاف ال مثمرةً  وعرفُتِك في شبابي زيتونةً  .خير

. ولم يدهشني يومًا أن تُفِرط الزيتونة المباركة في منح الزيتون  من انتشار الغبار
عّرش  ثمر أيضًا قمحًا وأقاحَي وياسمينَ هو أن ت، ني حقًا ارك ، لكن ما أدهشَ المب

بما فيه من نضج وصبر  " البصر والبصيرة " على ذاكرتي بعد أن قرأُت كتابكِ 
 وتسامح وفضائل .

 يا ريم .. شموخكِ  مبارٌك لكِ 
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  ..الطاهر من جبل ثابت وغيمة معطاءة  أصلكِ  مبارٌك لكِ 
على اإلنجاز .. ألنه كان  كِ أيضًا ، ألنه كان مفيدًا .. فحثَّ  فيه حتى ألُمِك مباركٌ 
 ألٌم بشكل ما .. ألنه كان نبياًل .. كآالم شرفاء هذا الوطن . جمياًل .. فمحبتكِ 

 .. آالمكِ  .. ومن أجمل ما فيكِ  جميلة يا ريم كّلكِ 
حساسكِ  ووجودكِ  تكِ التي تخبرني عن إنسانيّ  آالمكِ  ي عالم يضّج المرهف الدافئ ف وا 

 باآلالت والموتى والصقيع .
بامتياز عن فضاءاتك الواسعة ،  الموسيقيُّ  أخبَرني صوتكِ  ذات ُعْمر .. كِ عندما زرتُ 

 العالي الذي أطلَّ  ووحده جبينكِ  السحيقة . لكن صداه همس لي أيضًا بمدى أعماقكِ 
نها اسة ويزيّ من مكان جلوسي ، بدا لي يومها حدائق معّلقة .. تغمرها القد عليَّ 

 الوقار .
 قريبًا .. دًا .. وأتمنى أن أحظى بالتواصل معكِ يفرحني حقًا أن نلتقي مجدَّ 

 مع تمنياتي بدوام الفرح واأللق ..
                                                      

 بين الشرفة والبحر   
 محمد عّباس عليالشاعر                       

 7155/  57/  53، تاريخ  2729الالذقّية ، العدد  -في جريدة الوحدة ت  ُنِشرَ  
    

عر ، تبتعد المسافات بين حين تشفُّ الحروف ، في أّي من إبداعات الش   
، ويتسّرب الضوء في مسارب الكلمات ، بينما يضوع العطر في الرحاب ، الفواصل

 .  نى، وجالاًل من صفاء المعلنشهد جمااًل من بهاء الصورة 
 نعماها .. جيرة الشرفة للبحر !! وجاللة السفارة بينهما !! 

وألن لكلٍّ منهما ، طقوسه الخاصة به ، سواء اآلنّية وغير اآلنّية ، يظل للشرفة 
امتياز ليس لغيرها ، كونها تعشق األبعاد عمومًا ، فتجذب إليها البصائر قبل 

ألولي الحنين . وقد تنفعل بها ،  األبصار ، وتتلقف الرسائل العابرة غير المرئّية
ذا ما كان البحر ، تفتنه خضرة الشاطئ ، وه أته ، دوتعيش بعض شجونها . وا 

ي مَ فيضطرب مائجًا وهائجًا ، ليصل سريعًا إلى استراحة هادئة ودافئة عند قد
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، وال السفر إليها .  ال يملُّ هذه الفتنةفإنه  الشاطئ وعلى مقربة من أحضانه ؛
ها الضجر ، وكذلك الشر  فات التي اعتادت وحدتها ، ال تشكو الهجران ، وال يمضُّ

، لتمارس طقس البوح ألنها دائمًا على وعد مع المساء حينًا ، والصباح حينًا آخر 
وتشارك العّشاق نجاواهم ، وفي الصباح تنفرد  شجّي . ففي المساء تغازل النجومال

م الّصبا . ولو ُقدَِّر لنا أن نحصي ذلك عبر نسي ، فتبوح إليه بأسرارها ها البحربجار 
البوح ، ونترجم حسيسه وهسيسه ، لكان بين أيدينا ديوان شعر من نوع فريد ، تحسدنا 

هذه العالقة بين الشرفات  ، وهذا يقودنا إلى القول : هل ثمة من رصدَ عليه األجيال 
. لقد فعلتها ؟ وخبََّرنا عن أحالمهما ؟ أجل . غى إلى انفعاالتهماوالبحر ؟ وأص

َلت بعضًا من  أن الشاعرة ريم هالل ، بعد صَغت إلى حوارهما ، ونجاواهما ، وسجَّ
على صفحات مجموعتها " بين شرفتي  ي خواطر شفيفة ، جعلتها متبّرجةذلك ، ف

 والبحر " . 
حّقًا إن تلك الفضاءات ال تبلغها إال األرواح الشاعرة ، ذات األحاسيس المختمرة    

 والحب . بالعذاب 
وحدها هذه األرواح ، من تستطيع التحليق هنالك ، تشهد وتلملم رؤًى ، وتقبس 

 جذوات ، من على أجفان البحر وأغاني الشرفات . 
فيا سعدها .. شرفات الشعراء ، تطلُّ دائمًا على بحور !! .. وتستمتع في رجع غناء 

َد مساؤها ، ا وقلنصِغ إليه غمرها عبير البنفسج وحداء الشعر .ساحر هامس ي د غرَّ
 تقول :ما الذي حصل 

َد المساء  وَغرَّ
 فاستلَّ المدى فرشاَته
 وسرََّح نافذتي بالبنفسج

 حتى استلَّ فرشاته وراح يعبِّر ما إن استمع إلى أغرودة المساء ؛ إنه مدًى فنان .   
ز بها الفضاء الرحيب أم ة ، م الروح الشاعر اعن انفعاالته ، ويرسم لوحاته ، يطرِّ

غير ذاك الفن البديع ، لتقوم ء آخر على تسريح النافذة أمامه حيث ال يقوى شي
 بعدئٍذ قيامة البنفسج . ولنصِغ إليها ثانيًة :

 ال تردَّ عن جبينَي الموج
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 فغدًا يصير حكايًة ..
 لضفافي

بين جبينها والبحر ، وما بينهما من عشق ،  يكشف عن عمق عالقةبوٌح رقيٌق    
ن مصدرية الحكايا ، وكيف تنشأ ، وكذلك غنى الضفاف ، وما تكتنزه كما يكشف ع

رَّتها . لكنها أبَقت لنا حرّية الصور في فهم حصول في طّيات صخورها ، ونباتات غ
ذلك ، واكتفت بعرض النتيجة " غدًا يصير حكاية " وهلل ما أغنى الضفاف بحكايا 

 ثالثًة :  األمواج ، عبر تواصل ال ينقطع وال يهدأ . ولنصغِ 
 األقاحي هلُّ هذَأكُ 

 لعناق جراحي ؟
أراها قالت ذلك ، واستغفرت جراحها ، حيث عبََّرت بطريقتها ، فعكست المنظر .    

فهي تدرك ، ونحن ندرك معها ، أن كلَّ أقاحي األرض ، ال تكفي لتدليل جراحها ، 
قدار ، ال شيء والقيام بدور عناقها ، مهما امتأل بها مسرح الزمن ، ألنه ظلم األ

 يقوى على مسحه من النفوس . 
وأستذكر شاعر حلب الثاني عمر أبو قوس ، والشيء بالشيء ُيذَكر ، وقد عاش    

 ظلم القدر ، فلم ُيرَزق ولدًا ، فقال عبر معّلقة رائعة : 
 اـولو أن لي طفاًل على الشيب واحدًا    لكان لعيني في دجى الليل كوكب

 اـــــــــًا وثعلبـــــــربوعًا وذئبــــــــــــــــرًا    وترزق يــــــــــرم شاعـــــــــــها األقدار تحـــــــــــــولكن   
 أخيرًا : 

 كؤوسي لماذا كلما فرَغتْ 
 فقدُت ذاكرة البحر ؟

 فيا لتلك الكؤوس المترعة أبدًا !! ويا لتلك الذاكرة التي ال تنفد أبدًا !!
 .. أو تنفد ذاكرة البحر .. مهما ُمدَّ بهما العمر . رعفهيهات تفرغ كؤوس الش
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 ة المعجزة الشاعرة ريم هاللالسوريّ  الدكتورةر مع حوا
 الكاتب والباحث أحمد محمود القاسمأجراه      

 7152-الشابكة ُنِشَر في العديد من الدورّيات ومواقع       
 
، لكنها  بصرها منذ والدتها تْ قدَ ، ف ةة الجنسيّ دة سوريّ ، سيّ  ريم هالل الدكتورة   

 على ، حتى حصلتكاّفًة  مراحلهاب، وهي تحلم باستكمال دراستها  نشأت وكبرتْ 
، وبفضل  ، بفضل إرادتها القوية وتصميمها الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها درجة

ق ، ومثابرتها الدائمة على الدراسة وتحقي لى جانبها من األهل واألصدقاءإمن وقف 
  . الجامعةًا أستاذة في ، وهي تعمل حاليّ  مالنجاح والتقدّ 

، ولديها كتاب  ، تكتب الخواطر واألشعار أيضاً كاتبة وشاعرة  هالل ريم الدكتورة   
، وطبيعة حياتها والصعوبات  ، تشرح فيه سيرتها الذاتية"  البصر والبصيرة " : باسم

م ، من تقدّ  لت إلى ما وصلت إليه، حتى وص بها عليهاالتي واجهتها وكيفية تغلّ 
 دُّ عَ ، يُ  ، الشاعرة والكاتبة ريم هالل الدكتورة، إن ما نجحت به  ، وحقيقةً  ونجاح
من  ممن أتحاور معهنّ  تقي بهنّ أل. كعادتي مع كل من  ةمعجزة حقيقيّ  بمنزلة

 : كان سؤالي األول لها هو ؛ السيدات
تماعية والعمر والعمل والشهادات والدراسة الحالة االج : من هي السَّيِّدة ريم هالل -

 ومكان اإلقامة والهوايات إن ُوِجَدت ؟
،  ُولدُت كفيفة البصر،  5921ة عام ، من مواليد الالذقيّ  ريم هالل الدكتورةأنا    

، وحصولي على  ، تمكَّنُت من متابعة دراستي لكن بعون اهلل والمحّبين من حولي
وأنا اآلن أستاذة جامعية في .  5991 ة وآدابها عاملعربيّ ، في اللغة ا درجة الدكتوراه

، لي  كما أنني أديبة وشاعرة . ة بجامعة الالذقّيةقسم اللغة العربيّ  -ة اآلداب كليّ 
  . العديد من المؤّلفات

ما هي األفكار والِقَيم والمبادئ التي تحملينها وتؤمنين بها وتدافعين عنها ؟ وهل  -
 ؟ ًا ومتفائلةئة وصريحة ومنفتحة اجتماعيّ ة وجريشخصّيتِك قويّ 

، بعيدًا عن أّي انتماء  ، وبعد كّل شيء ، إنسان قبل كّل شيء أؤمن بأن اإلنسان   
،  ، أنفر من الطائفّية ، أغوص في جوهره حتى الوصول إلى أحاسيسه وألِمه له
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لذي أنتمي ، ا ، وكل شيء يفصلني عن أخي البشري ة، العرقيّ  ة، اإلقليميّ  الطبقّية
يّ  . أما بالنسبة إلى طبيعتي  ة واحدة، إلى عائلة بشريّ  اه إلى أبوين واحدينوا 

، لكن أمام  ، ربما هذا صحيح مالئكّية ، جدّ  رقيقة فيقال إنني جدّ  ؛ وشخصّيتي
، لست مالكًا أمام  فأمري يختلف تماماً  ؛ ذلك، أما أمام سوى  ، أمام الخير الحقّ 

 . الباطل والشر
ًا ؟ أم تؤمنين ، وسياسيّ  اً ، واستقاللها اقتصاديّ  نِت مع حرّية المرأة اجتماعّياً هل أ -

  بأن المرأة يجب أن تكون تحت سلطة الرجل بكل شيء ؟
عد التي ذكرَتها حضرتك مؤكَّداً     ، ال أؤمن  ، مؤكَّداً  ، أؤمن بحريتها ضمن الصُّ

، وبعدم  ية أّي كائن بشري، ما دمُت أؤمن بحر  تها وخضوعها لسلطة الرجلبعبوديّ 
،  ، حتى حيال حرية العصفور مفرطة ، أو ما دمُت أتحمَّس بصورة جدّ  عبودّيته

، ليست كل حرّية  لكن استدراكًا لألمر . الذي يلجأ البعض إلى حبسه في األقفاص
وافعلي ما  .. : خذي حريَّتِك الخلقّية ، إذ ليس من المعقول أن نقول للمرأة ةإيجابيّ 
، هذا الذي إن حاول  ، ال أؤمن بالحرية التي نادى بها نزار قّباني ألجل المرأة شئتِ 

فقد أخذها هو ليستعبد جسدها،  ؛ العصورتحريرها من السلطات التي فرضتها عليها 
راً  .. وكل ما يمتُّ إليه ِبِصَلة من حليها وزينتها   . هذا ليس تحرُّ

  بالقراءة والكتابة ؟ ما هي عالقتكِ  -
ما يسمح به  ، هي البحر الذي أودُّ أن أرتوي من ثرائه قدرَ  القراءة بالنسبة لي   

،  ني من أن أمارس هذه الهواية، لعدم تمكّ  الزمن ، وكم كنُت أحسُّ بالقهر واأللم
، واحتياجي إلى  لديّ  ، ذلك بفعل وجود العائق الَبَصريّ  التي أهفو إليها متى شئت

، وبعد وجود البرنامج الناطق الخاص  . أما اآلن ددمن يتفرغ لي دائمًا بهذا الص
، فال يزال  ، أما النصف الثاني فأستطيع أن أعدَّ نصف حلمي قد تحقَّق ؛ بالمكفوفين

، ذلك لكون البرنامج ال يقرأ إال  سِّر لي قراءة الكتب الورقيةيَ معلَّقًا في انتظار ما يُ 
، فهي وفق منظوري العملية التي ال  لكتابة. أما ا الوورد تحديداً بنظام إلكترونّيًا ، و 

، بعيدًا عن  ، وأعماق أّي كاتب الداخلّية التي تجري في أعماقي أزال أجهل آليَّتها
، هو أنها تمثٌُّل لكّل ما حّصلُت قرائّيًا  ما أعرف منها . إن كلّ  إدراكنا ومعرفتنا
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التي خصَّ اهلل بها بعض  إليها الموهبة مضافةً ،  ، وقبل كّل شيء حياتّياً  وثقافّياً 
 . ، ولعلي أنا منهم البشر دون سواهم

لمن تكتبين ؟ وما هي طبيعة كتاباتك ؟ هل هي شعر أو نثر أو خالف ذلك ؟  -
 وما هي الرسالة التي تودِّين إيصالها للقارئ ؟ ومن هم الكّتاب الذين تعّدينهم قدوة لكِ 

 ؟ وتقرئين لهم
الرسالة التي أحملها  بشأن، و  أتجه إليهم بكتاباتي من بشأن فيما يتعّلق بسؤالكَ    

قُت إلى اتجاهي اإلنساني في فكري فقد سبق أن تطرّ  ؛ الكتاباتمن خالل هذه 
حساسي ، التي  ، فقد وجدُت في الكتابة ورقتي البيضاء النقّية على هذا ، وبناءً  وا 

صورة أكثر . وب ، بصدد اتجاهي ورسالتي هذين أخّط عبر سطورها كل ما يشغلني
، بكل من  ، أكتب الحياة ، أستطيع القول إنني من خالل منظاري اإلنساني شموالً 

ُر كل ما أجده يستحّق الوقوف عنده فيها وما فيها ، ذلك بعد أن يكون قد  ، وأصوِّ
األجناس األدبية التي أكتب ب فيما يتصل. و  ، وفعل فيها ما فعل هزَّ أعماقي

، الذي  الذي شكََّل بالنسبة إلّي استمرارًا لموهبة غنائي ،فأواًل كان الشعر  ؛هاضمن
، بفعل عوامل  ، ولم ُيَتح لي تحقيق ما أردُت بصدده كان من المفترض أن أحترفه

، كان النثر الذي جاء مني استجابًة  . ثم من بعد الشعر ، وتعقدت عليّ  تشابكت
. واألهم من الشعر  له إليهم، الذين آثروا السهولة في وصول ما أريد قو  لرغبة قّرائي
تجربتي الحياتية  فيها، إذ رويُت  " البصر والبصيرة " ة، سيرتي الذاتيّ  والنثر ربما

، وال سيما فيما يتعلق بدراستي عبر  ، بكل أبعادها التي عشتها مع فقد البصر
ْت فهم الذين اتضح ؛ ر القراءة لهم. وفيما يتعلق بالكّتاب الذين أوثِ  مختلف مراحلها

 الرؤيا، إضافة إلى من اتسموا بسعة  ، عبقرياتهم األدبية لديهم بصورة ال تقبل الشك
لوا محيطهم أو ، أو من مثّ  ، مثل جبران خليل جبران نحو حدود الحياة والكون

، مثل نجيب محفوظ وحنا مينه وغادة السمان  ، ونقلوهما إلينا بصدق قضيتهم
 . سعاد الصباح الدكتورةومحمود درويش و 

، خدمْت الكتَّاب  هل تعتقدين أن الشبكة العنكبوتية وصفحات التواصل االجتماعي -
  واألدباء والشعراء ؟
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فقط إذا قسُت األمر على تجربتي إذ ..  ، وال ُيقدَّر بثمن إلى حدٍّ ال يوصف   
 .، واآلن أصبح شيئًا آخر تماماً  ، فوضُعها كان قبل تعاملي مع النت شيئاً  اإلبداعية

،  ، الرحمة المفقودة ، كانت كتاباتي محكومة برحمة أصحاب دور النشر من قبلف
ْن عبر ، وسوء التوزيع ذلك من حيث الوعود غير الصادقة ، ال  القطر فقط ، وا 

، ووضع  ، هذا عدا عن الرقابة الممجوجة من ِقَبل األوساط واألفراد عربيًا أو عالمياً 
، يصل ما يراد كتابته ونشره  ، ففي ثواٍن قليلة نالحدود أمام عبور الكتاب . أما اآل

: لوال هذا التطور  ، أسألك أستاذ أحمد إلى من هم في أقصى األرض . وبهذا الصدد
، من أين كان لنا أن نلتقي ضمن هذا الحوار؟ وعبَر بلدينا سورية  الهائل الذي حدث

  وفلسطين ؟
لدراسية ؟ وكيف تغلَّبِت عليها ماهي الصعوبات التي واجهِتها في أثناء حياتك ا -

ونجحِت ؟ وهل هناك من وقف إلى جانبِك للمساعدة ؟ وهل لإلرادة وقوتها دور في 
  نجاحك ؟

تتمثَّل إحداهما في عدم وجود مدرسة للمكفوفين  : ني في البداية صعوبتانتْ واجهَ    
لُّم وفق ، وما عنى هذا من اضطراري إلى التع في مدينة الالذقية التي أقيم فيها

، كان كفياًل بتذليل العقبات التي  ، لكن وقوف أمي بجانبي طريقة المبصرين
،  ، إضافًة إلى وقوف أفراد أسرتي وفقًا ِلما يسمح به وقتهم اعترضتني بهذا الصدد
. أما الصعوبة  ، الالئي كنَّ جّد سلبّيات ، دون بعضهنَّ  وكذلك بعض المدرِّسات

، الذين لم ُيَنشَّؤوا على استيعاب  ، وغير األطفال اني األطفالفتتمثَّل في أقر  ؛ الثانية
ة ،  ، حين يمتلك اإلنسان إرادته البشرية . لكن برغم كلِّ شيء األوضاع الخاصَّ

ال  ؛ ، وما يستتبعهما من الثقة بما يمتلك من طاقات أخرى واإليمان باإلرادة اإللهية
، من خطوات  يلة بأن ُتسيِّره ما يشاءبد من أن يمتلك الدعامة الراسخة التي هي كف

  . مهما اعترضته من وهاد ومرتفعات ومنعرجات، مديدة عبر طريقه 
سيَّدتي على  .. ما هو تعليقكِ  رجل ،ف امرأة : وراء كل عذاب وتخلُّ  قناعتي تقول -

  ؟ هذه المقولة
امها من ، ِلما يضع أم ال شك أن للرجل الشرقي دوره غالبًا في تخلُّف المرأة   

، وِلما يتسبَّب في إحباطها وعدم تشجيعها على تجاوز  عراقيل َتُحوُل دون تطوُّرها
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، فالعديدين ممن  ، فزوجها ، مرورًا بأخيها ، ذلك بدءًا من أبيها حالتها غير المريحة
لكن هذا ال ينفي ما لها هي ذاتها من دور في تخلُّفها  . تصادفهم في حياتها

ض بها أن ، ال ُيفترَ  ها إذا ما صادفت مثل هذه الصعوبات، ذلك ألن وتقاعسها
، بل أن تسعى  لذكوريا، وترضى بالوضع الذي قوَلَبها ضمنه مجتمعها  تخضع لها

، وتعمل بما تحقِّق من  ، حتى تفرض نفسها بنفسها وتحاول تبديل ما هي عليه
قف المجتمع ، وتغيير مو  ، على تغيير موقفه حيالها منجزات على حمل هذا الرجل

، نسمع بأن الناس ال يذهبون إلى طبيبة أو  . مثاًل في كثير من األحيان بأكمله
،  ، هنا الخطأ ليس من المجتمع فقط ، لثقتهم األكبر بالطبيب أو المحامي محامية

. إن عليها في  ، أو على األقّل توازيها مع الرجل ، التي لم تثبت تفوقها بل منها هي
ال  .. ، وحينذاك ، أو عالمة في القانون صبح عالمة في الطب، أن ت هذه الحال

  . ، وسترى الرجل تلقائّيًا يرفع لها الُقبَّعة أنِت امرأة : أحد سيقول لها
، التي تتمنى  ، الشخصية والعامة ريم هالل ةما هي طموحات وأحالم الدكتور  -

  تحقيقها ؟
، بل إنهما مندمجان في أفق  ، لدّي في طموحاتي وأحالمي وال عامّ  ال خاّص    
. وعلى هذا  عائلتي ومجموعتي ، والكّل اإلنسانيّ  . أنا جزء من الكّل اإلنسانيّ  واحد

، ُفاًل أبيَض  ، بأن تنبّث كلماتي ضياًء عبر األرض أحلم في مجال عالمي األدبي
ح ، أحلم بأن أصب ، نعم ، أحلم بأن أمتلك ثروة وافرة . وعلى صعيد آخر بين البشر

،  ، وقد شبعُت من أشياء كثيرة في هذه الحياة ، فراتبي جيد ، ال من أجلي أنا ثرّية
  . ، وأخفَِّف أكبر قدر من اآلالم بل من أجل أن أوّزعها بين أكبر عدد من البسطاء
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 عينان جميلتان في وجه بطلة
 لقراءة في كتاب " البصر والبصيرة " السيرة الذاتّية للدكتورة ريم هال 

 صفوان محمود حّنوف
 7152 – الشابكةفي العديد من الدورّيات ومواقع  ت  ُنِشرَ 

    
عالقتي بالفيس بوك حديثة العهد ، ال يزيد عمرها على أيام معدودة ، ألجأ إليه    

أفتح الصفحة الرئيسّية ، وأتصّفح بعد إحساسي بالتعب من قراءٍة أو كتابة أو ملل ، 
ا ، ثم أنتقل إلى صفحة البحث عن أصدقاء ، أفتُِّش عّمن ما ينشره المشتركون فيه

. خالل أيام كانت تستوقف بصري يمكن أن أتخذه صديقًا ، أتبادل معه كالمًا مفيدًا 
في هذه الصفحة صورة جميلة ، وجٌه صبوٌح مدّور ، ينضح إشراقًا وحيوّية ، فيه 

دان وعينان جميلتان متوّقدتان ، د. ريم هال ل .. جامعة تشرين .. وُعمرها خّدان متورِّ
 يدّل على أنها ُمدّرسة فيها . 

،  ها طلب صداقة ، حتى فعلُت أخيراً أن أقّدم لفي تردَّدُت كثيرًا خالل هذه األيام    
بْت ، كتبنا  وجاءني الجواب بالموافقة ، فكتبُت لها محيَِّيًا ومقّدمًا إليها نفسي ، فرحَّ

. ملها ، وعن الماّدة التي تدّرسهاالدكتوراه التي تح، عن شهادة معًا في سؤال وجواب 
في جمل قليلة ، كنُت أكتب بالعامّية وتجيب بالفصحى ، أعربُت لها عن مالحظتي 
على ما تكتب ، فأجابت بأنها تستهجن الكتابة بالعامّية ، فكتبُت لها بأنني سأحاول 

وأحيانًا  -أطول بقليل كانت تستغرق وقتًا  .أن أقلِّدها ، وأن هذا درٌس لي منها 
فخفُت أن أكون ثقياًل عليها ، وأعربُت عن ذلك ، من الوقت الكافي للرّد ،  –بكثير

 فأجابت بأن ذلك يعود إلى أنها تكون في صفحتها ثم تعود إلى الكتابة . 
فأخبرُتها عنهما ، وسألُتها ، مصادفًة .. ظهر أمامي بيتان من الشعر ُنِسبا إليها    

نت تكتب غير الشعر ؟ فطلبت مّني جوابًا عن سؤالي ، أن أدخل موقعها ما إذا كا
الخاص على الشابكة " اإلنترنت " ، دخلُت موقعها في وقت الحق ، فوجدُت بين ما 
وجدُت عنوانًا غير مألوف ، أنا ... في سطور .. ففوجئُت ، سّيدٌة كفيفة فاقدة 

جات ، وأعجبُت أيضًا ، وأبديُت للبصر ، ال تزيد الرؤية في عينيها على ثالث در 
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عجابي في مكاتب "  البصر والبصيرة أن أقرأ كتابها بعنوان " تْ ة الحقة ، فطلبَ أسفي وا 
 إذا أحببُت ، فوعدُت وأنا في غاية الشوق . 

، صدر عن دار اآلداب في بيروت شرين فصاًل يتألف هذا الكتاب من ثالثة وع   
 :  قدََّمْت له بالقول وهي،  6116عام 
يحكي هذا الكتاب عن تجربة المؤّلفة الكفيفة البصر منذ ميالدها حتى حصولها " 

قد تمّثُل في ، على درجة الدكتوراه ، وما تخلََّل هاتين المرحلتين من آالم وأفراح 
عمقها وحرارتها ونزعتها اإلنسانّية ظاًل لجوهر الحياة ، كّل ذلك في إطار سرد روائّي 

 ةّرسة للنقد العربي الحديث في كلّية اآلداب ، قسم اللغة العربيّ دشّفاف تعمل اآلن مُ 
 .  " بجامعة تشرين

إنني أمام بطولة جديدة إذن ، تستحّق قراءتها بكل الجدّية واالهتمام ، فهيَّأُت    
نفسي لذلك ، وقرأُته في أربعة أيام أو خمسة ، وأنا منسجم مع سطوره حتى انتهيت ، 

ن ن لم تزد فترة بكائي في كل منها على ثانيتين أو ثالث  بكيُت غير مرة .. وا  ، وا 
اقتصر هذا على أن تترقرق الدمعة في عيني فتصنع غشاوة تمنعني من المتابعة ، 

لم يكن حتى أمسحها بمنديل ورقّي ، إال أنني كنُت في المرة األخيرة أنشج وأنتحب . 
صرارها بكائي ، ألنها بطلة فعاًل ، كان بكائي  حزنًا عليها ، بل فرحًا بها ، بدأبها وا 

حزنًا على ضعفي أمامها ، مع أنني حقَّقُت لنفسي ما حقَّقُت في حياتي ، وحزنًا أكبر 
ففي على كّل من لم يستطع أن يحقِّق شيئًا لنفسه في حياته ، حتى ولو لم يتعلم . 

العمل  إن اإلنسان يمكن أن يصنع لنفسه مكانًا ومرتبًة في مجتمعه من خاللرأيها 
الذي يزاوله ، حّدادًا كان أو نّجارًا أو بّناًء ، وال يكّلفه ذلك إال أن يتقن عمله ويخلص 
فيه . وقررُت أن أكتب عن كتابها ، ومهما كتبُت عنها فلن يزيد ذلك شيئًا لشخصها 

 الفّذ . 
، الدكتورة ريم من منبت طّيب وكريم ، فوالدها موّظف مرموق في الالذقية تنحدر    

يعرفه ويحتاجه كل من له حاجة في مديرية مالها ، قبل أن ينتقل إلى الرقابة 
الحنون الذي كان ينتظر أن يكون بكره ولدًا يسميه  بوالتفتيش رئيسًا لهما ، هذا األ

عمر ، ولكنه لم يأُل جهدًا في الركض بها من طبيب إلى آخر في الالذقية ودمشق 
ية عمة األم بعد شهور من والدتها بأن وبيروت ، حين أخبرت السيدة دالل صف
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، بعد أن الحظْت أنهما ال تستجيبان إلشاراتها . وأخذ دوره عينيها ليستا على ما ُيرام 
في التراكم واالتساع شيئًا فشيئًا عبر سني حياتها ، بخاصة عندما شعر بتفوقها في 

تلك األم ، ورأى فيها مشروع صرح كبير ينبغي عليه إنجازه ، و  أكثر من مجال
الحنون أيضًا ، التي وضعتها أنثى ، واهلل أعلم بما وضعت ، وهي ال تعلم بأنه 

 سيكون لهذه الوليدة شأن عظيم في المستقبل . 
لقد أجمع األطّباء على وجود خلل في البقعة الصفراء الكائنة في أقصى الشبكّية    

من عيني أول دمعة ، والمسؤولة عن تلّقي العين الضوء الخارجي . هنا ترقرَقْت 
ٍم للعبيد " ، سورة آل وأن اهلل ليس بظاّل  في بالي حينها قول اهلل تعالى : "ومما خطر 
خفُت أن أقول : وما ذنبها ؟ فأكفر ، ولكنني تذكرُت آية أخرى  516عمران اآلية 

 أقولها في مكانها . 
ربيع ، فهل تغّرد وسط ال، في الشطر األول من طفولتها كانت تغني كعصفورة    

دخلت المدرسة االبتدائّية ، كانت هي غريزة التحدي ُوِلَدْت فيها في هذه السّن ؟ 
والتي اضطر أهلها ، ا رندة التي تصغرها بثالث سنوات تذهب إليها برفقة أخته

لسخرية لتسجيلها معها في المدرسة . منذ اليوم األول في المدرسة بدأت تتعّرض ل
ون نفوسهم بها ، وبعضهم كانوا يضربونها ، والجميع سلّ واستهزاء تالميذ بدأوا ي

يفرحون بعجزها عن مالحقتهم والدفاع عن نفسها ، فكانت ال تجد إال البكاء المرير . 
كانت تنكفئ على ذاتها وتخلد إلى وحدتها وصمتها الطويلين ، وتجد في اللعب 

بر بهؤالء التالميذ وممن بالرمل وسيلة آمنة تتسلى بها ، ويخيَّل إلّي أنها تعلمت الص
 . شابهوهم في األخالق والتربية 

أضافت إلى  –ولم يكن وضعها أفضل فيه من سابقه  –في العام الدراسّي الثاني    
نة وكرتونًا ومقّصات وقتها في أشغال تقوم بها ، ثم راحت تقوم  لهوها أوراقًا ملوَّ

ناتها البصرية المحدودة ، ومع ذلك بأشغال الكنفا ، ولكنها لم تتقنها تمامًا بسبب إمكا
 أتبعْتها بشغل الصوف . 

ا إذا صار لها صديقات من التلميذات ؟ فتجيب بالنفي ، حتى كان أبوها يسألها م   
، نة التي كانت تناديها : ستي ريموصار لها في وقت الحق صديقات أحّبت منهن زي

لها كل ما تحتاج إليه بكل  وسحر ، وهما اللتان كانتا أختين ودودتين لها ، تقدمان
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رحابة صدر ، ولم تنفصال عنها يومًا ، تضاف إليهما ندى في الصّف الرابع ، مما 
 أدخَل السرور إلى قلب والدها بعد ذلك . 

أما المعلمات ، فكنَّ في فريقين ، فمنهن من أهملها كالسيدة م ، ول معلمة اللغة    
سلبّية معها وعاجزة عن العطاء ، كانت  العربية في الصف الرابع ، هذه التي كانت

تضربها ، وكانت قسوتها معها موّجهة إلى العاهة دون العافية والسالمة ... ومنهن 
وعلى رأسهّن السيدة سامية حّداد التي ، من خّصتها بالكثير من المحّبة واالهتمام 

، ة والدماثة اختلفت عن كل المعّلمات اختالفًا كلّيًا ، فكانت غاية في اللطف والرق
نهى  نسةأوصت المعلمة البديلة عنها وهي اآل، وحين تركت هذه السيدة المدرسة 

أوديت سكاف التي سعدت ريم بهما ، وكل هذا جعلها تتصل بالسّيدة حّداد  إلياس ثم
بعد ثالثين عامًا لم تَرها فيها ، ذلك لتخبرها أنها حصَلت على درجة الدكتوراه ، 

 خبر وكأن ابنتها هي التي حصلت عليها . فتفرح حّداد بهذا ال
ومن المدّرسات من هذا الفريق في المرحلة اإلعدادّية ، تذكر السّيدة بسيمة الخّير    

ُمدّرسة اللغة العربّية ، وماري مطر ُمدّرسة اللغة الفرنسّية ، وثرّيا إبراهيم ُمدّرسة 
دّرسة الموسيقا . كما تذكر ووداد أسمر ُمدّرسة الرياضّيات ، ولمياء يونس مُ  الفنون

ضمن هذه المرحلة السّيدة صبيحة شيخ إبراهيم مديرة المدرسة ونائبتها السّيدة أمل 
شّما اللتين كانتا تبديان لها كثيرًا من االهتمام ، إذ كانتا تتابعانها متابعة دقيقة . 

على زمن وكّلهن حَمْلَنها على اإليمان بثراء الحياة ، وعدم اقتصار األخيار فيها 
 معّين أو مكان معّين . 

المالحظ هنا أنها ذكرت من كان سلبّيًا معها في حياتها بالحرف األول فقط من    
تذكر اسَمي الدكتور السوري وغير السوري اللذين ظلماها في مناقشة اسمه ، ولم 

،  ًا معهاالكامل لكل من كان إيجابيّ رسالة الماجستير فيما بعد ، ولكنها ذكرت االسم 
 تتمتع بهما .  ما يدلُّ على تربيٍة وأخالق عاليَتينفإن، وهذا إن دلَّ على شيء 

إن الحياة قد تتعثر ولكنها ال تتوقف ، واألمل قد يقلُّ ولكنه ال يموت أبدًا ، والفرص 
 قد تضيع ولكنها ال تنتهي . 

 ها هو ذا البرعم يكبر ويتقدم إلى األمام . 
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مّية أو تميل إليها ، ومع هذا حصلت على الدرجة الثانية لم تكن تحّب المواد العل   
، جة األولى التي حصلت عليها " أ"در مقابل الل من الثاني اإلعدادي و في الفصل األ

بتهدُّد مصيرها ، فكانت تزيد من قسوتها على ريم ، األخيرة األمر الذي أشعَر هذه 
وفي  ة في عالقتهما ببعضهما .سيع الهوّ م العداء فيما بينهما ، وتعمل على تو ضخِّ وتُ 

 "س  "ولى ، فهرعت نهاية العام المذكور تفوقت عليها ريم وحصلت على المرتبة األ
بعد مقاطعة  "أ وة لتسّلم على ريم ، وكذلك فعلت " شّرًا وقس "أ  " التي كانت تقّل عن
 لها ليست بقصيرة . 

ت تحتل مركزًا مرموقًا على ولم يكن هذا التفوق جديدًا على ريم ، فمن صغرها كان   
أقرانها في الصف ، إذ احتلت المرتبة الثانية في الصف الثاني االبتدائي بعد زينة 

ق لم عبده التي كانت األولى . وفي المرحلة الثانوية كانت تمشي في دروب تفوّ 
تشهده من قبل ، إذ صارت تحصل بعد كل امتحان نصفي أو نهائي على الدرجة 

ب الفرع األدبي كّلها ، وهذا جعلها تؤمن بتحدُّد قدرات كل إنسان األولى على ُشعَ 
نوات األربع في الجامعة كانت مهما بدا ضعيفًا في نقطة معّينة . حتى في الس

وتخرجت منها بتقدير ممتاز ، وهو تقدير نادر ، وكانت عالمتها  ولى على دفعتهااأل
 بالمئة .  16
حين أحسَّت أن في داخلها ، أيضًا  الغناءفي علمها فقط ، بل في  لم تتفوق   

ن عمرها راحت ففي الحادية عشرة م نة راحت تتفجر واحدة تلو األخرى .طاقات كام
بها على  ، وكان أخوالها موسيقيين ، وتعلمت أغنيات لفيروز وعفاف راضي أمها تدرِّ

قى عنه . العزف على البيانو ، وشهد لها أستاذها على هذه اآللة بأنها أفضل من تتل
صارت تغّني في احتفال أقامه اتحاد  ، وقبل أن تنتهي من إتمام المرحلة االبتدائّية

شبيبة الثورة لثالثة أيام قام التلفاز بتصويره .. غّنت ، وكان صوتها يصدح في 
مين على االحتفال بأن صوتها الحفلة وسط جمهور محتشد ، ووصف أحد القائ

 . رهيب
ة وصلت إلى مرحلة جعلتها تشعر بأن األوان قد آن لتتقدم في المرحلة اإلعداديّ    

قّدمت إلى مسابقة إذاعّية أو تلفزيونية ألصحاب المواهب ، وفي مسرح المواهب 
لعفاف راضي ، أعجب بها الحاضرون واللجنة الفاحصة ، أما " رّدوا السالم  "أغنية 
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على األمن ، فقد دخلوا رجال الشرطة الذين كان عليهم أن يبقوا في الخارج حفاظًا 
لى حصولها على الدرجة األول . ى على محافظَتي الالذقّية وطرطوسليستمعوا إليها وا 

دعَيت إلى دمشق من أجل التصفية النهائّية ، وفازت مع أحد عشر متسابقًا ثم استُ 
 منهم فاتن حناوي وسمير سمرا وفهد يكن . 

ير الداخلّية حينذاك إلى الفّنان فيليمون ولقد قدََّمها قريبها السّيد علي الظاظا وز    
وهبي الذي أعِجَب بصوتها وصار يزورها في بيت الوزير منضّمًا إلى سهرات يومّية 
َلْتها فيها حتى قطَعت على نفسها  تُقام فيه ، ثم صارت اإلذاعة تبثُّ أغنياتها التي سجَّ

 بأن تخرج من عالم الغناء . 
ن ترَكْت الغناء بصوتها ،     ،  واطِفها أن يغّنيا إذ كتبت الشعرفقد ترَكْت لقلبها وعوا 

، ذاك أول من أطلق عليها صفة شاعرةوكانت الدكتورة نجاح العّطار وزيرة الثقافة حين
 ولها عدة مجموعات شعرّية . 

تقدََّمْت للعمل معيدًة بعد تخّرجها من الجامعة ، إذ وحان وقت الحصاد والجنى ،    
في المسابقة ، وُقِبَلْت أواًل ثم ُرِفَضت بسبب الشهادة الصحّية  في الجامعة ، ونجحت

التي منعتها من مزاولة هذا العمل ، مما دفع أباها للتنّقل من مكتب إلى مكتب داخل 
 وزارة التعليم العالي وخارجها . 

أرسَل أساتذة قسم اللغة العربية بجامعتها رسالة إلى وزير التعليم العالي يشرحون    
مكانيتها لشغل هذه الوظيفة مذّكرينه بعميد األدب العربي طه له  فيها وضعها وا 

حسين ، وعرض السّيد مايك عبد اهلل عضو جمعّية المعوقين أمرها على المذيع 
رنامج ، وهو ب "ساعة حّرة  "التلفزيوني السّيد توفيق الحالق الذي كان يقّدم برنامج 

ومن أسٍف  العتمة إلى النور .ها الخارجة من فقّدَمها بأن، ألصحاب الشكاوى  دّ عَ مُ 
أنني لم أعثر على هذه المقابلة في اليوتيوب ، ولكنني عثرُت على مقالة له بعنوان " 

، يقول في نهايتها : إنه طلب منها بعض  " سارت على درب طه حسين بامتياز
له إنه  ، فقالت فقال : إنه يريد أن يكتب عنها من ذلك ؟ صورها فسألته عن الغرض

 فعل الكثير من أجلها ، فأجاب بأنها فعلت الكثير للناس . 
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 م كونها معيدة في الجامعة ،الدولة على أعلى مستوياتها في عد لقد انشغلت   
، كثرة اهتماماتهم ودوام تساؤالتهموأصبحت الشغل الشاغل ألهل بلدها الذين أتعبوها ب
  حتى حصلت على راتبها األول من هذه الوظيفة .

والتحضير لنيل  –وكان فيه ظلم كبير لها  –بعد حصولها على درجة الماجستير    
موعدًا لمناقشة  5991درجة الدكتوراه ... تم تحديد يوم الخامس من أيار عام 

رسالتها ، تألفت لجنة الحكم من صديقي الذي أتشّرف بصداقته الدكتور أحمد زياد 
كون إنسانّية مأنينة والثقة ، وهم ممن يمتلمحّبك مشرفًا ، ومن دكاترة أعطوها الط

مكانات عل مّية أتاحت لهم التقدير الموضوعي لبحثها ، وكان الدكتور محّبك شّفافة وا 
أول من يستحق الذكر بصدد عرفانها بالجميل ، فهو الذي لم يكّف قبل المناقشة عن 

ا بإيصالها إلى دهعِ االتصال بها هاتفّيًا من حلب ليمألها بالراحة والشجاعة ، ويَ 
، وقد النتيجة التي تستحقها ، ويقدم لها مالحظات إيجابية رفعت من مستوى رسالتها 

، منهجًا ومصطلحًا ، سلوبًا ورؤيًة أنها متماسكة شكاًل ومضمونًا ، أوصف رسالتها ب
ر وقال إنها تؤّكد استيعابها لموضوعها ، وأنها متمكنة منه ومسيطرة عليه ، وأنه يقدّ 

الدكتور محّبك وبعد حبس أنفاس َتال  تقدير ويبارك في جهودها .هذا حق عملها 
 كلمة أبكت الجميع .  تْ ، فألقَ  11درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز وعالمة قرارًا بمنحها 

غيرها من المعوقين ، إذ راحت تسعى  وبحصولها على درجة الدكتوراه لم تنَس 
 إلنصافهم . 

تجتاز المرحلة الثانوية وتِلُج المرحلة الجامعية أن  كنُت أنتظر في سطورها وهي   
،  أمر رّباني ال يوَلد مع اإلنسان والحبتحكي عن الجانب العاطفي في حياتها ، 

لقد أفردت لهذا الجانب الفصل األخير من .. كنه يتمّلك قلبه في وقت من عمره ول
تي حكمت عليها والحياة ال، كتابها ، تقول فيه إنها عاشت الحب حتى األعماق 

بالتجابه معها عبر السنوات ، لم تنِسها أنها واحدة من البشر ، تمتلك من األحاسيس 
، والمشاعر ما يكفي ألن تكون ُمِحبَّة وحبيبة . لقد عاشت الحب في أكثر من حكاية 

ا حين اصطفى لها اهلل إنسانًا حدََّثه 6113وآخر حكاية عاشتها فيه بدأت عام 
إنسان عرفها مصادفة وهو يشاهدها عبر ،  تْ يَ ون بجانبها ما حَ ها بأنه سيكحدسُ 

َمْت من خالله ، وازداد معرفًة بها هاتفّيًا ، وكان ذلك فاتحة  برنامج تلفزيوني ُكرِّ
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لصداقة حميمة تمَّت بينهما ، حتى أضحت واحة خضراء تلوذ بها من رمضاء 
 حياتها . 

ها الفرحة ، فطارت بالبهجة وطارت صرتيتم شملهما معًا بالزواج فحاصارحها بأن    
البهجة بها ، لكن القدر لم يشأ أن يجمعهما في بيت وردي جميل ، إال أن األمر 
اقتصر على أن ُيبقَيهما زوجين روحيين حبيبين ، ويؤجِّال تحقيق أحالمهما إلى جنان 

 . نورمتعانقين أبدًا في خميلة من  الخلود ، تضمهما عصفورين مغّردين ، أو غصنين
هنا بكيُت آخر مرة ، ولكن مع نشيج ونحيب جعال زوجتي وأوالدي يهرعون إلّي    

يستطلعون السبب ، سألتني عيونهم عما بي ؟ فقلت لهم وأنا أتلعثم : أنصحكم بأن 
تقرؤوا هذا الكتاب ، وأنصح أيضًا أن تقرؤوا ما كتبُت حوله . وتذكرُت قوله تعالى : 

ويضرب اهلل  ، وقوله عز وجّل : " 57عد اآلية " سورة الر  " كذلك يضرب اهلل األمثال
. وهذه البطلة َمَثٌل لكل  61األمثال للناس لعلهم يتذكرون " سورة إبراهيم اآلية 

 فصارت . ، لقد تألَّمْت فتعلََّمْت ، الناس
جالل أمام هذه البطلة العظيمة .   إنني أقف وقفة إكبار وا 

     
 .. ريم هاللة الدكتورة رسالة من طالب

 7152عام  -عة  قبل تخّرجها مود   هات ها إليكتبَ 
 

 إهداء إلى أستاذتي : 
أما بعد .. إلى أستاذتي ذات القلب األبيض المليء بالوّد ، وذلك واضح في    

ألخالق التصّرفات والنصائح والتوجيهات الصائبة ، إلى أستاذتي التي ترفع وسام ا
يدة على صدرها ، إلى من تسدي بالنصائح التي تفيدنا الحسنة والصفات الممّيزة الحم

في حياتنا ، إلى من جعلتني أحبُّ هذه اللغة بجميع مصاعبها ، وجعلتني أحب أن 
ن حولِك، أتعلمها بكل تفاصيلها . لقد فرضِت نفسِك وشخصّيتِك واحترامِك على كلِّ مَ 

التسطير ، وأعلم أنني لن  فأحّبوِك واحترموِك .. يعجز القلب عن التعبير ، والقلم عن
. القمر يفخر بأنه ينير السماء ، وأنا أفخر بأنِك رمز العطاء .  أفيِك حقَِّك إال قليالً 

وسأظلُّ مرفوعة الرأس ، ألنِك أنِت أستاذتي . جزاِك اهلل خير الجزاء ، وبارك لِك 
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ولِك مّني وهداِك سبيل السالم ، وأسأل اهلل لِك الثبات على دروب الخير والفالح ، 
جزيل الشكر واالمتنان . لن أجد كلمًة في معجم الكلمات واللغات ، وال في سطور 

كّل الكالم الذي كتبُته ال يفيِك حقَِّك ، ألنِك  . الكتب ، تستحقُّ شرف االرتقاء لشكركِ 
أكبر وأكبر وأكبر . أعظم الكلمات تصبح أقزامًا أمام هيبتِك وشموخِك . أنِت فعاًل 

كوني قدوة لنا ، قدوة صالحة نفتخر بها . كالمي عنِك ما انتهى ولن كفء ألن ت
 ينتهي أبدًا ... 

 طالبتِك نجاة خّدام
 

 قراءة في المجموعة الشعرّية " تساؤالتي " للدكتورة األديبة ريم هالل
 وئام عبد الرحمن أّمون

 7152/  5/  25، تاريخ  2911الالذقّية ، العدد  -ت  في جريدة الوحدة ُنِشرَ 
    
مثلما يولد النور من جفن الصباح ، وكما يرتُِّل الحّب تسابيح الروح على شرفة    

كشَفت الشاعرة الدكتورة ريم هالل في ومضاتها الشعرّية " تساؤالتي " ، عن  ؛العمر 
عندما رتََّبت ذاكرة األيام عبر تساؤالتها الدافئة ، ، حالة متدّفقة من الروعة والنقاء 

يل الحياة ، بكلمات حالمة تعاوَنت على إرسالها ، همسات أذاَبت صقيع لتعيد تشك
 الروح على عتبات الزمان . 

ة ووجدانّية ، أهدتها الشاعرة " تساؤالتي " .. ومضات شعرّية غنّية بأسرار روحيّ    
، وبيََّنت أن تساؤالتها جاءت متابعة إلى كل من صارت له شمعتها رفيقة أسفاره 

شاملًة  هاتطرح تساؤالت ستظلا بأنه منّوهةً  ، اعر العظيم " بابلو نيرودا "لتساؤالت الش
، حياتها الشعرّية بأسرها ، ما دامت األسرار ال تنفّك عن مباغتتها ومالحقتها  بها

داعيًة قارئها للسير معها ، عبر دروب تساؤالتها التي اقتحمت أسرار الحياة ، والنفس 
 دت متمّردة ورافضة برغم هدوئها وسكينتها : بكل تناقضاتها ، فب ةالبشريّ 

 "  ينتقي أحٌد بنفسه اسَمه ؟عبودّية أالّ  أيُّ " 
ر منه بتغيير أسمائنا ، مع أن األسماء ال     ولكنني أؤكِّد أن هذا األمر يمكننا التحرُّ

يمكن أن تشّكل االنهيار أو العظمة ألصحابها ، بل هم الذين يرتقون بهذه األسماء 
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" ا هو ريم هالل .. وأقول إن " ريم، فاسم شاعرتنها تستريح على ذرى الخلود ويجعلون
، الهالل هو مرحلة من مراحل القمر اسم جميل ويعني الظبي بكل جماله ورقَّته ، وأن

وهل هناك أجمل من أضواء القمر في الليالي السامرة ؟ ولكنني أسأل كم من ريم 
؟ وكم من شخص يحمل اسم هالل لم رتنا بشرّية لم ترتِق باسمها كما ارتقت شاع

 يكن مؤهَّاًل لمعناه ، كما لم يستطع أن يجعل منه بدرًا مشرقًا في سماء الحياة ..
أما لماذا ال يتشابه يومان في حياة الشاعرة ؟ فألن الزمن الذي يمضي ال يمكن    

ون هو يكأن يعود ، وألن اإلنسان الذي يكون ابن اللحظة القادمة ، ال يمكن أن 
. كما أن القبور ال يمكن أن تمنع بيننا وبين الغائبين ، ما  نفسه ابن اللحظة الماضية

دمنا قادرين على التذكُّر والحلم . وأن من يرشدنا إلى كوكب الياسمين هو روحنا 
 المرهفة والمثقلة بعطر الياسمين . 

 :وحول تساؤل الشاعرة    
 ؟ "" هل السيِّد في األغالل هو عبٌد آخر 

أؤكِّد أن السيِّد سيٌِّد أينما كان ، ولن يكون إال كذلك ، سواء أكان في األغالل أم    
على صولجان العرش . في حين أن العبد عبد ، حتى ولو كان ملكًا أو أميرًا أو 

وأن الصقيع ال  العظماء ليست إال براكين بشرّية .أن نفوس أولئك مع التأكيد رئيسًا . 
وحده ، بل من أمور وأشياء أخرى أهمها انعدام الدفء والمحّبة يأتي من الشتاء 

. ولهذا ال ضير أن نسّمي من  دنياوالخير ، وانعدام األنا العليا لمصلحة األنا ال
وأن الثلج يملك إضافة إلى ثوبه األبيض كّل  .يسرقون الفرحة باللصوص والقَتَلة 

 الطهارة والنقاء . 
 ى أبدًا يوم ميالد الشاعرة ، ويوم انبالج النور فوق هذاأما يوم الثالثاء ، فسيبق   

نها ال يمكن أن ترتدي ثوب الحداد ما دامت تتوهَّج إ :الكوكب ، لذلك أقول لشاعرتنا 
شراقًا وعطاء ، وما دامت تمتلك ثروة هائلة هي ذاتها وهي رفيقتها الهائمة  محبًَّة وا 

، ولهذا  ا الذهبّي إال عندما تحين الساعةإلى العالم اآلخر ، فالنفوس لن ُينتَزع غالفه
فإننا نسير على دروبنا باتجاه مرقدنا األخير ، مؤّكدين للسرمدّية والفناء أننا مرآة ذاتنا 

 . الُعلوية فوق األرض ، وأننا نجّسد رسالة اإلنسان في هذا العالم 
 :  شقيقة الشاعرة في نهاية المجموعةأما حول تساؤل    
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 .. تورة ريمالدكشقيقتي " 
 هل هناك من أضاء مثل سطورك ؟

 كلماتها نور ، فأنِت أغنيةٌ 
 "ولحنها بريق ذهب 

تثري النفوس ، وتعّبر عن روح شاعرة  ةبريق يشعُّ بومضات شعرّية دفاقفحقًا إنه 
تـــــــــها إلى ات تقودنا إجاباــــــيكتنفها اإليمان والثقة بالنفس والقدرة على العطاء .. ومض

 لنكتب قصيدة الحياة بحروف من ضياء . ،  حث عن مفردات األملالب
 

 بالالذقيةأضواء على ظهرّية شعرّية في دار الثقافة 
 سلمى حّلوم

 7152/  51/  9، تاريخ  3559الالذقّية ، العدد  -ُنِشَرت  في جريدة الوحدة 
    
شعرّية للسادة أقامت دار الثقافة في الالذقّية يوم الثالثاء الماضي ، ظهرية    

 الشعراء : األستاذ مالك الرفاعي ، والدكتورة ريم هالل ، واألستاذ ممدوح اليقة . 
      .                .                      .                              . 
تال الشاعر مالك الرفاعي حضور شّفاف مميَّز للشاعرة الدكتورة ريم هالل ، إذ    

وعات شعرّية وجدانّية تضجُّ بالرّقة واإلحساس بالواقع المؤلم ، نقتطع بعضًا ألَقت مقط
 مما ألقته : 

 لو أن الشرَّ في العالم
 من النوم يحتسي جرعةً 

 أو لو أنه باألحرى
 ينام وال يستفيق أبداً 

* 
 وطن في زوايا الصمت أبكيكَ 

 وكباركَ  أبكي صغاركَ 
 وأنهاركَ  حجارتكَ 
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 ونهاركَ  ليلكَ 
 الذي مات وشجركَ 

* 
 ال تأِتني اليوم أيها المساء

ْر   تأخَّ
لْ   تأجَّ

 إلى غٍد أو ما بعد غد
 تكفيني ظلمات روحي

* 
 ال حاجة للشمس وهي تبثُّ أنواَرها

 إلى أوراق عبور
* 
 إلى نهار من ليلٍ 
 إلى ليل من نهارٍ 
 إلى شتاء من صيفٍ 
 إلى صيف من شتاءٍ 

 كذلك أنَت تمتلك مزاجًا أيها الزمان
            .              .                   .                           . 

في نهاية الظهرّية ، وفي جوٍّ مفعم بالحماسة الشعرّية ، عقََّب السّيد أحمد مّنون ،    
في الحقيقة إنني شعرُت في مسألة ما " مبتدئًا بالشكر للدكتورة ريم هالل ، إذ قال : 

ريم هالل ، وأنا ال أعرفها إال من خالل جريدة الوحدة ،  أن هناك ظلمًا للدكتورة
هناك ظلم من حيث مقارنتها بطه حسين ، فهي إنسانة مرهفة حزينة متسامحة 

، وأسئلة فلسفّية كثيرة ... باختصار إنها وردة ال تذبل أبدًا ، تغوص بين النجوم 
بين به وبفكره ، لكن بأحاسيسها وأطايبها . أما طه حسين ، فقد كنُت من أشدِّ المعج

. وأيضًا عندما  اهلي ، وهذا ما أقام عليه الدنيافي فترة من عطائه ، أنكر الشعر الج
تمَّ تكريمه من ِقَبل جمال عبد الناصر ، وعند تقديمه من ِقَبل المذيع بعميد األدب 
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 بّية .. وهنا انتفض طهالمصرّي واألمة المصرّية ، قال له عبد الناصر : األمة العر 
: األّمة المصرّية .. ومن ثم رفض التكريم من عبد الناصر . وأنا لذلك  حسين وقال

نسانّيًة . ل دكتورتنا ريم هالل على طه حسين ، إذ تتفّوق عليه حّبًا وا    " أفضِّ
ثم أردف السّيد علي عثمان بتعقيب ثاٍن معلِّقًا على ما باحت به الدكتورة هالل إذ    

المبدعة الدكتورة ريم هالل ، أيتها األخت ، أيتها االبنة ، ال أحّيي الشاعرة " قال : 
، فأنِت كما أنِت وهبِك اهلل بصيرة تهون إلى جانبها أبصار ، وكأن تجزعي وال تأسفي 

 قد عناِك حين قال : القائل 
 ة المصباحشعّ من كان يحمل بين جنبيه الضحى     هاَنت عليه أ

 "تقودين جماهير المبصرين ، فشكرًا لِك . وأنِت يا سّيدتي ، وأنِت كما أنِت 
أشكر السّيد أحمد " الدكتورة الحضور للتعقيب ، إذ قالت :  في الختام .. استأذَنتْ    

مّنون ، والسّيد علي عثمان ، والسّيد فيصل العلي .. وأنا ال أستحقُّ أن أكون مثل 
: أريد التصريح به اً طه حسين ، بل إنني أسعى لكي أكون كذلك ، لكن هناك استدراك

، قدَّمُت رسالتي لنيل درجة الماجستير ، وكانت بعنوان " المنهج  5996في عام 
النقدي عند طه حسين " ، وبما أنني تعّلمُت من طه حسين ، كيف أكون موضوعيًَّة 
في نقدي ، مهما كانت تربطني بمن أدرس من العواطف ، كما شأني تجاه هذا 

، وهو أنه  هبشأن فقد انتهيُت إلى اكتشافٍ  ؛فولتي قدوة لي اإلنسان الذي شكَّل منذ ط
كان فرعونّيًا إقليمّيًا مصرّيًا ، وقّدمُت الدالئل على هذا األمر ، وتقّدمت برسالتي وأنا 

.. في من اإلثباتات الواضحة القاطعةأربط بين نقده األدبي ونزعته اإلقليمّية مع ما يك
َصف من لجنة الحكم ، وُظلمُت من ِقَبِلها ، نولم أُ  ،قعدت علّي ما وهنا قامت الدنيا و 

أعطتني عالمة السبعين التي لم ُتعَط عادًة إال للذين ينجحون في الدرجات الدنيا . إذ 
 "كل ذلك ألن موضوعّيتي حمَلتني على قول الحقيقة . 

الشعراء والحضور ، كانت  اي أجَّجههذا الدفق الغنّي من المشاعر الت وفي ختام   
 حقًا سحابة عطر فاحت في سماء سورية . 
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 للدكتورة ريم هالل ة " بين شرفتي والبحر "قراءة في المجموعة الشعريّ 
 وئام عبد الرحمن أّمون

 7150/  7/  72، التاريخ  3715الالذقّية ، العدد  -في جريدة الوحدة  ت  ُنِشرَ 
 

رعم الحياة ، لحظَة هو الحنين استفاق على همس العطر ، عند أول تغريدة لب   
ليسكب رحيقه بين حنايا العمر ، ويرسم بالنور طهر ، اشتعل فيها الشوق في كلماتها 

شف عن حالة في ومضاتها الشعرّية ، لتك رتََّبْتها الشاعرة صباحاتٌ الصباحات . 
من أنوار تأمُّالتها ، إلى أن مألت  أوقَدْتها شمعًة شمعةً  حالةٌ ..  مفعمة باأللق والنقاء

 فضاءها ما بين شرفتها والبحر : 
 منذ عشرين عاماً 

 ومذ أطلَّت شرفتي على البحر
 وأنا بها ناسكةٌ 

 ُد شمعًة شمعة من أنوار تأمُّالتيأوقِ 
 إلى أن مألت فضائي
 ما بين شرفتي والبحر

، ومضات شعرّية غنّية بأسرار روحّية وجدانّية وفلسفّية ، " بين شرفتي والبحر  "   
اها عمقًا ودفئًا يأعطالشاعرة جمالّية وفكرًا غنّيًا من مدرسة حياتها ، فأضَفت عليها 
  في آن معًا :

 بيتي
 مفاتيحي
 مكتبتي
 أساوري

 لماذا كلُّ هذه الياءات
 وبعد هنيهٍة ستنام الذاكرة ؟!

إن ما يختلج بين شرفتها والبحر ، شمل مداها الشعرّي والنفسّي  وبيت الشاعرة   
األيام ال تنفكُّ عن مالحقتها ، داعيًة قارئها للسير معها ، عبر بأسرهما ، ما دامت 
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دروب األمل التي اقتحمت أسرار حياتها بكّل تفاصيلها ، فبدت ثائرة برغم هدوئها 
 وسكينتها : 

 ذاك يوم ميالدكِ  -                     
 بل يوم إيقاد فتيلي -                         

 الذوبأنا الشمعة الراكضة في 
 التي تشبََّثت بكينونتها : بنفسجة الغافية في روض الحروف ، هي الو 

 ما اسمي ؟  -
 بنفسجة   -

 بأناملي : تشبََّثتْ 
َنني ؟!  من لوَّ

 لُتذيب لوعة القلب عرش كلماتها ،وكم فاضت روح الشاعرة ، واستوى األمل على    
 على عتبات الزمان ، وتكسر قيد الغياب : 

 اً منذ عشرين عام
 حقائبي جمعُت كلَّ 

 وغادرُت بيتنا القديم
 إال طفولتي

 نسيُتها نائمًة على ساللِمه
وتنتقل شاعرتنا إلى أفق أبعد من الدهشة ، يصعد بنا إلى شرفة الروح ، لتتوّهج    

 حزنًا وألمًا وسؤااًل : 
 أَما أنَت زرعَت بيديكَ 
 تلك الزنبقة البيضاء ؟!
 فلماذا عدَت إليها ؟!

 بقدمين موحلتين ؟!اها شذ ودستَ 
على فات الكون ، لتشهد لهفة السماء فوق شر  اوتكسر الشاعرة طوق اغترابه   

 ة فلسفّية غنّية بأسرار الروح : أبدّية الحياة منذ األزل ، بطريق وليدها البحر ، مسطِّرةً 
 منذ األزل
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 والسماء حانيٌة على وليدها البحر
 تهدهده ليَل نهار

 ليَل نهار
 األبد لكنه إلى

 إلى األبد
 مشاغٌب ال ينام

إن من يقرأ هذه المجموعة ، سيشعر بعمق الكلمات ، واللحظات التي عاشتها    
يمانًا بغٍد مشرق حالم ، لتمضي  الشاعرة في حضرة الحزن ، والتي زادتها توهُّجًا وا 

 عبر حدود الغيم والزمان . ، لصباحات شرفتها  باحثًة عن زرقٍة لبحرها ، وذاكرةٍ 
 

 " أحكي لكم " كتاب إلكتروني للدكتورة األديبة ريم هالل
 رنا رفعت

 7150/  51/  72سانا ، ت  في الالذقّية ُنِشرَ 
    
أطلقت األديبة الدكتورة ريم هالل قبل أيام ، كتابها اإللكتروني " أحكي لكم " ،    

سواء ، فهي بهذه  لى حدٍّ ة عة والحياتيّ الذي يشّكل قفزًة جديدًة في مسيرتها اإلبداعيّ 
، يوَم حتََّم تستكمل مسيرة التحّدي واإلبداع التي بدأتها منذ مراحلها األولى  الخطوة

لتها إلى مسار تحدٍّ  عليها القدر أن تولد كفيفة البصر ، إذ لم تستكن لإلعاقة ، بل حوَّ
رادة ، فواصلت مسيرتها الدراسّية محقِّقًة أعلى الدرجات العلميّ  بحت من ، التي أصة وا 

خاللها أستاذًة في قسم اللغة العربّية في جامعة الالذقّية . كما أذهَلت اآلالف من 
 متابعي نتاجها الذي ضمَّ عددًا من الكتب الفكرّية واألدبّية والنقدّية . 

الدكتورة هالل ، أن الكتاب يضمُّ  وحول إصدارها اإللكتروني الجديد ، أوضَحتْ    
جدًا ، التي نقَلْت أحداثها من أرض الواقع ، فجميع  مجموعة من القصص القصيرة

في ومع أناس موجودين  تاب حقيقّية ، حدَثت مع األديبةالقصص الواردة في الك
محيطها ، أو وصلت إلى سمعها عبر األصدقاء ، وهي أحداث قد تمرُّ على اإلنسان 

مرورًا عابرًا ، لكن ه العادي ، فال يمتلك أدوات التعبير عنها ، أو إنها ربما تمرُّ علي
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األمر يختلف بالنسبة إلى األديب والمفكِّر القادر على قراءة ما هو قابع في العمق . 
عادًة يقوم القاّصون بتأليف حكاياتهم من نسج الخيال ، بهذا الصدد : "  فتوأضا

معتمدين ربما على فكرة خطرت ببالهم ، أو حدٍث من أرض الواقع ، أوحى إليهم 
ث في هذا األحدا خيالّياً  ، لكنني تعّمدُت أن أخرج عن المألوف ، فال أستلهمبالكتابة 
ا من الِعَبر ما يستحقُّ وكان فيه، ، بل أنقل القصص التي حدثت فعلّيًا  الكتاب
، ورصدنا مشاهداتنا الحياتّية ، سوف ندرك أن الواقع . فإذا ما نظرنا حولنا  الكتابة

 . أغنى من الخيال بدرجة كبيرة " 
وأشارت الدكتورة هالل ، إلى أن السمة اإلبداعّية في الكتاب الذي نشَرْته على    

موقعها اإللكتروني ، تكمن في خصوصّية األسلوب والطرح والقدرة على التقاط 
الواقع جّيدًا ،  تْ فقد تفحَّصَ  في طّياتها دروسًا حياتّية مهمة .األفكار ، التي تحمل 

والبعد ير من القصص اإلنسانّية ذات المغزى العميق عدد كبمن جمع  تْ وتمّكنَ 
ل حرفتها األدبّية ، بصياغة هذه الوجداني المؤّثر ، لتقوم بعد ذلك ، ومن خال

 . تعكس أسلوبها األدبي  الحكايات الحقيقية بحبكة أدبّية
أما بالنسبة إلى أسباب اختيارها النشر اإللكتروني ، فذكَرت أنها تميل إلى هذا    
فهي تعدُّ ة . كل من النشر ، لكونه يجنِّبها صعوبات التعامل مع دور النشر الورقيّ الش

معظم أصحاب دور النشر ، أسوأ قّراء لألدب ، بفعل تعاملهم معه كسلعة ، يبتغون 
يد . هذا إضافة إلى وجود العد مادّياً  ، ويقومون بابتزاز األديبمن خاللها الربح فقط 

 الفني والتقني . على المستويين  ورقياآلخر من مساوئ النشر ال
" إن أكثر ما يهّمني في النشر اإللكتروني ، ما يوّفره لي هالل : وتابعت الدكتورة    

لى عدد غير محدود من  من إيصال إنتاجي األدبي والفكري إلى أقاصي األرض ، وا 
فإنني أعدُّ في حين تبقى النَُّسخ الورقّية محدودة ، ويصعب تسويقها . لذلك  البشر ،

موقعي اإللكتروني على الشابكة ، دار نشر خاصة بنتاجي ، ومالذًا آمنًا يوفِّر لي 
 .الكثير من الراحة النفسية والمعنوية ، ويجنِّبني ظلم دور النشر الورقّية " 
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 ريم هالل في " العرّافة " و " كّل آفاقي ألغنياتِك "
 " عاصرة فصل من كتاب " قراءات أدبّية فكرّية م   

 مئة كتاب في كتاب - بدءا  من القرن الحادي والعشرين 
 7151حلب ،  –تأليف الشاعر محمد الزينو السّلوم ، دار الرضوان 

 
العّرافة " ،  عتان شعرّيتان ، األولى بعنوان "الشاعرة ريم هالل ، صدرت لها مجمو    

 والثانية بعنوان " كّل آفاقي ألغنياتِك " . 
ها " العّرافة " التي قّدم لها األديب حّنا مينه بقوله : " ولن أتحدث في مجموعت   

عنها ألنني تقّصدُت عدم قراءتها قبل قراءتي االنطباعّية والذوقّية للمجموعة ، خشيَة 
الوقوع في مطّب التأثُّر النقدّي . كما أنني ال أحبُّ المقّدمات التي ُتكَتب للمجموعات 

تتضّمنه ، ألنها تؤّدي في أغلب األحيان لالنسياق  الشعرّية بغّض النظر عّما
 . ءها، وهو شيء غير مستحّب عندي "ورا
فلكّل ناقد أو دارس أو قارئ انطباعاته الخاّصة ، وأسلوبه النقدي الذي يمّيزه عن    

غيره . ومن خالل قراءتي األولى للمجموعة ، وجدُت تنوعًا في األشكال والمضامين 
الطفولة التي ال تخلو قصيدة الشاعرة ، باإلضافة إلى دالالت التي ترتكز عليها 

، وكذلك فإن النجوم والقمر والشمس والبحر والورد ، كثيرًا ما يسكنون فضاءات منها
الشاعرة من خالل قصائدها المتنّوعة والملّونة . وعلى الرغم مما هي عليه ، فإنك 

بالصور الجميلة ، تأتي في لغة  تجد التفاؤل واألمل ينسجان لحمة قصائدها المليئة
بسيطة وسهلة في أغلب األحيان ، تترك بصماتها من خالل األسئلة الحيرى التي 
كثيرًا ما تزرعها هنا وهناك .. وال بد لنا من النزول إلى شّط المجموعة لالطالع عن 

 كثب على بحرها في أمواجه ، ومّده وجزره ، على رمال الشاطئ الشعري . 
 –صالة –أسطورة –العّرافة  –السيكويا  لينا المجموعة في بدايتها بقصائد :تطلُّ ع   

نداء إلى  –حكاية تدور  –نار وأشجار  –في البدء  –شجرة الليل  –أبي  –سؤال 
 نداء إلى القمر ...  –البحر 

في قصيدة " العّرافة " ، في رحلتها إلى الشتاء والصيف ، وكأنها فصول الشاعرة    
 ع الطبيعة منذ بدايتها تقول : ورحلتها م
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ذ كنُت أنشُد في بحار طفولتي  وا 
 وأظنُّ أْن ال شيء سوى الفرح
 أمسَكت عّرافٌة برأسَي الصغير

 أداَرته نحو زاويٍة من الفضاء :
 أتبصرين ذلك النجم ؟

امتطت الشاعرة زورقها ، وانطلقت إلى فصل الشتاء .. وجدته حقدًا ، وحقول    
رًا ، وصقيعًا وأفاعي .. يحاول البحر محاصرتها ، فتحّلق وتعلو شوك ، ولياًل وبح
 لتتجاوز الشتاء .. 

وفي المقطع األخير ، تدخل فصل الصيف ، بعد حقبة من الرياح ، حيث تسأل    
 في نهاية القصيدة :

 أين أنا ؟ -
 في الصيف -

 ما الذي يبرق من حولي ؟ -
 عناقيد النجم -

 حدَّقُت في وجهها أكثر :
 لسِت أمي ؟ ..أ

 فمدَّت إليَّ يدًا خضراء
 وانطلقنا نغّني للشجر

، ريف والربيعاألم والخضرة .. أما الخ –في فصل الصيف تبرق من حولها النجوم 
 فهما غير موجودين في القصيدة .. 

في قصيدة " في البدء " ، وهي قصيدة تشبه الومضة ، تتحدث عن الحلم    
 واالحتراق فتقول : 

 م وحيداً كان الحل
 كان االحتراق وحيداً 
 صار الحلم عصفوراً 
 صعد االحتراق غيمةً 
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 التقيا في زاويٍة من الفضاء
 فأتت األرَض طفلةٌ 
 سمَّياها الطينَة األولى

ينجم عنهما والدة نجد الحلم واالحتراق يلتقيان عصفورًا وغيمة في الفضاء ،    
لعقل على العاطفة ، والتي كثيرًا .. وهي من القصائد الذهنّية التي يطغى فيها اطفلة

 ما تعتمدها الشاعرة في قصائدها .. 
في قصيدة " نداء إلى البحر " ، تخاطب البحر وتناديه : أيها البحر ، وتكّرر    

 النداء في المقاطع الثالثة .. في المقطع األول تقول : 
 أيها البحر :

 إلى هذا الحدِّ أنَت دافئٌ 
 كي أفرَّ إليك ؟

 الحدِّ أنت فسيحٌ  إلى هذا
 كي أْوِدَعَك جراحاتي ؟
 إلى هذا الحدِّ أنَت نقي  

 كي تغسلني من حصار العفونات ؟
 إلى هذا الحدِّ أنَت طاهرٌ 

 كي تظلَّ حانقًا على األكذوبة ؟ ..
وفي المقطع الثاني ، تتمّنى أن تحمله معها إلى حيث تتمّزق ، كيال يعاودها بحر    

رها ، إلى اشتعاله الذي بدأ ، بعد أن تبرََّدت رئات ذلك الغبار ، وتضّمه إلى صد
 األزل .. 

وفي المقطع الثالث واألخير ، تتمنى أن تتلّقن لغة البحر ، كي تظلَّ تحاوره ، وأن    
.. وهذا ما يؤّكد لنا اعتماد الشاعرة على العقل أكثر  يعود طفاًل كي تتسع عيناها له

ر البحر بدفئه وفسحته ونقائه وطهره ، وهذا من العواطف في قصائدها ، إذ تتصوّ 
يأتي من تخيُّلها الذهنّي أن للبحر هذه الصفات الطّيبة ، فالبحر باإلضافة إلى ما 
ذكَرت فيه ، هو األمواج والظلمة والحيتان ، والغدر أيضًا .. وقد يكون لفقدان البصر 

 دور وتأثير فيما تقول .. 
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؟ لماذا .. ، تصبُّ عليه أسئلتها الحيرى قائلة له : وفي قصيدة " نداء إلى القمر "   
لماذا .. ؟ لماذا ..؟ وتكّرر النداء : أيها القمر .. في بداية كّل مقطع ، وتسأله من 
الَم ..؟ وهي من  جديد : ما عمرَك ؟ كم حلمًا أزهَر في اخضرارَك ؟ وكم وكم .. وا 

 القصائد الجميلة للشاعرة .. 
أغنية  –تراتيل البقاء  –المجموعة : حي وسفر وذاكرة  وتتوالى القصائد في   
 –خروج  –فصول  –حوار  –شجرة التفاح  –إلى صديقة  –بعد الضجر  –طينال

د  –مسألة  –عالم وكلمات   ألوان ..  –يتيمة  –حداد  –توحُّ
وأنَت تقرأ الشاعرة في قصائدها ، تحسُّ بالتلوين والتنّوع في الشكل والمضمون    

لقصيدة ، ومقاطعها ، حتى تصل إلى الومضة ، ويأتي ذلك في لغة سهلة ، وطول ا
 قليلة االنزياحات اللغوية ، شفافة .. مليئة بالصور .. 

أما ما ذكَرْته حول دالالت الطفولة والشمس والقمر والنجوم والبحر والورد ، فما    
: أبتعُد خطوة عن  أكثرها عند الشاعرة ، كما في قصيدة " تراتيل البقاء " إذ تقول

ألروي عينيه  –ما دمت قد العبُت طفلة  -وتنطفُئ في عينيَّ أنجمي  -الشمس 
 الطفلتين .. 

في قصيدة " فصول " ، تفتح الشاعرة عينها على الخريف .. وتلمح من بعيد    
ربيعًا فتنهض نحوه ، فهي تحكي فصول الخريف والربيع ، بعيدًا عن الشتاء 

 قصيدة العّرافة ..  ، كما هو فيلصيفوا
في قصيدة " عالم وكلمات " ، تعود ألسئلتها الحيرى ، لتسأل في المقطع األول :    

رها أربع مرات .. ؟ وفي المقطع الثاني تسأل من جديد ، هل  هل لكلماتي ، وتكرِّ
زنبقة " على التوالي .. وفي المقطع الثالث ،  –فجرًا  –مدفأة  –لكلماتي .. " رغيفًا 

خطوة .. ؟ " . وفي المقطع  –حيرة  –قلقًا  –لتسأل : هل لكلماتي " سؤااًل  تعود
ُسّمًا .. ؟ " وكل مقطع  –جمرًا  –حجرًا  –الرابع تسأل أيضًا : هل لكلماتي " صرخة 

يتناول أربعة أسئلة ، وهي من القصائد التي يكثر فيها األسئلة والتكرار أيضًا .. 
 نه يتضّمن أسئلة مفتوحة .. فيها الكثير . ولكنه تكرار محبَّب بالطبع ، أل

في قصيدة " مسألة " ، تقترب من العيون في القصيدة ، وتطرح فكرة البصر    
 .. تقول في مطلعها :  والبصيرة والرؤيا اإلنسانّية من خاللهما
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 أوقدُت له شعلة
 وكان ُمَفتََّح العينين
 سألُته ما هذه ؟
 قال شمعة مطفَأة

 ي كفِّهجعلُت القمَر ف
 وكان ُمفتََّح العينين
 سألُته ما هذا ؟
 قال حزمة غيم ..

 وتستمرُّ الشاعرة في افتراضاتها وأسئلتها ، إلى أن تختم القصيدة بقولها : 
 سألُته ألسَت ُمَفتََّح العينين ؟

 قال لَي اهلل :
 على الليل ولكنْ 

ائم بقصيدة قصيرة تشبه تشفي قصيدة " ألوان " ، تميِّز الشاعرة بين المتفائل والم   
 تقول :  .الومضة 

 أنَصتا لياًل بهدوء
 إلى سمفونّية المطر

 األول :
 هذا زورق حلمي

 الثاني :
 هذا حطُب أدمعي

 –َعَبَدة النار –مسافة  –طقس  – سرّ  –هباء  –وتتوالى القصائد : سمكة مضيئة    
 –جانبان –نذر  –ظار انت –حوُّالت ت –الَحَمل والذئب  –وحيدان  –وردة في أسطورة 

 –حكايتان  –موسم  –ذاكرة  –حلم  –رجل وشجرة  –تبصُّر  –نشيد  –بعد النهاية 
 طفلة .  –في العراء  –أغنية الصباح  –أمنيات 

 في قصيدة " جانبان " تقول :    
 كلما تسلََّل إليَّ جرحٌ 
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 تفتََّقْت عريشُة ياسمين
 فيا جراحي تكاثري

ني  تلوَّ
 ةً لعلي أنلمُّ واح

 لعلي أصعد نجمةً 
إن مثل هذه القصيدة الومضة ، كثيرًا ما تلجأ إليها الشاعرة ، أو لنُقل تتلبَّس    
: كلما تسلََّل جرٌح ، فالجرح يتسلَُّل كما اللّص رويدًا  نالحظ هنا .عرة وتكتبها الشا

شاعرة رويدًا ، تفتََّقْت عريشة ياسمين ، تتبرعم وتزهر عريشة ياسمين ، فالجرح عند ال
ِنها ، لتصنع منها واحة  يفتِّق الياسمين ، ولذلك تسأل عن المزيد من الجراح وتلوُّ

ى السماء .. اشتّدي أزمًة تضمُّ عرائش ياسمين ، ولعلها بذلك تصعد نجمًة إل
، والفرج عند الشاعرة هو الصعود كنجمة إلى السماء .. إنها تصنع من تنفرجي

" من األلم تخلق األمل " ، لقد أصابها األلم فعاًل ، الجراح النازفة عساًل في الجرار 
َلْته إلى أمل .. وهذه حال الشاعرة التي تتخّطى الجراح وتبعثها أماًل في نفسها ..   فحوَّ

في قصيدة " أمنيات " ، تعود الشاعرة ألمنياتها ، ويتجّلى ذلك في تكرار " ليتني "    
 :  في القصيدة ، تقول منذ البداية

 أشرب كلَّ اللغاتليتني 
 أُلدَفَق نهراً 

 ليتني أحضن كلَّ العيون
 ألُبَسَط أفقاً 

 ليتني أطرق كلَّ المنازل
 أُلغَرَس دفئاً 
 ليتني ..
 ليتني ..

َن  –لتزهر نجمًة  -حّبًا  –دفئًا  –أفقًا  –تتمّنى لتصنع من أمنياتها " نهرًا     لتلوَّ
 –ظ هنا استخدامها أفعال : أُلدَفَق لتسعى ُجنينة " . نالح –لترقى مسيحًا  –بحرًا 

َن  –أُلزِهَر  –َر ألُنشَ  –أُلغَرَس  –ألُبَسَط  .. كلها أفعال  أَلسَعى –أَلرَقى  –ألُلوَّ
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مسبوقة بحرف الم التعليل ، وهي أداة نصب للفعل المضارع الذي يتصف بفعل 
لحركة الحاضر والمستقبل .. وليس الماضي .. وكّل هذه األفعال فيها العمل وا

واألمل .. وكثيرة هي القصائد الطويلة والقصيرة في المجموعة التي تكرر فيها 
الشاعرة بعض الكلمات ، لتأكيد الحالة مثل قصيدة " في العراء " : أيها الذي .. 

: " سطوري ، لماذا .. ال .. أّي .. ما .. ما الذي .. فماذا .. خذوا .. خذوا 
ئي ، أصواتي ، أجفاني ، إيقاع رئتّي ، أنهار ، صلوات خطوي ، أحالم مرافشموعي

دمي ، شرفاتي ، بالبلي ، أزهار ربيعي ، نوافذ الضياء " وأخيرًا تقول : خذوني .. 
فأنا اليوم جسٌد بدائّي .. فأنا الحتراقكم قربان .. إنها التضحية من أجل اآلخر .. فال 

 أحلى وال أجمل من هذا العطاء .. بعد كل هذه األسئلة .. 
في قصيدة " طفلة " ، وهي آخر قصيدة في المجموعة األولى ، حوارّية بين أب    

 ، وهي من روائع قصائدها ، تقول فيها :  وطفلته ، تتجّلى فيها رؤيا الشاعرة
 أبي -

 صغيرتي : -
 دونِك هذه الشمس
 فقد أقسمُت أن أبحر
 لكي أحملها لعينيكِ 

 أبي : -
 حلَّقَت بغتةً 
 ولوَّحَت :

 َسعال ُمتَّ 
 فهنالك شموس
 أخشى أن تنام

إن الشاعرة تمتلك شموسًا في ذاتها ، وفي قلبها وفي روحها .. وليس شمسًا واحدة    
 هي شمس البصر ، إنها تمتلك شموس البصيرة .. 

وهذه القصيدة الحوارّية بين أب وطفلته ، تدّل على الحب الكبير الذي يتبادله    
ل هذه الحاالت .. وقد تجّلى في المقدمة التي كتبها والد اآلباء واألبناء دائمًا في مث



 257 

الشاعرة في مجموعتها الثانية " كل آفاقي ألغنياتِك " ، والتي سنأتي على قراءتها 
 فيما بعد .

ومن خالل استعراضنا السريع لعناوين القصائد وعددها في المجموعة ، نجدها    
ة ، كمن ينثر الورد والحب ئد نثريّ .. قصا عديدة ومتنوعة وملّونة وممّيزة أيضاً 

، ذات مقاطع قصيرة ال ترّكز على القافية ، مليئة بالصور والخيال والتخييل ، واألمل
الت ومضامين إنسانّية وكل ذلك يأتي في لغة سهلة ممتنعة شفافة ذات دال

" ، ترتكز على العقل واإلحساس معًا ، تكثر فيها  .. " ذهنّية وعاطفّيةووجدانّية
ذا كانت الصور المرّكبة أو االنزياحات  .سئلة الحيرى ، واألماني الجميلة األ وا 

بأنواعها قليلة نسبيًا عند الشاعرة ، فإن هذا جعل شعرها شفافًا بعيدًا عن الغموض أو 
 حتى الضبابية ، يتألأل كالنجوم ، ويضيء كالشمس ، وينير كالقمر .    

ذا كانت الشاعرة تكثر من قصائد ا    لومضة ، فذلك يعود إلى أن مثل هذه وا 
القصائد مرّكزة ومقّطرة ، تدخل فيها الذهنّية قبل العاطفة ، تشتركان معًا في رسم 
ذا كان لي رأي سابق في مثل هذه القصائد ، أي قصائد الومضة ، وما  اللوحة . وا 
زلُت أتمسك به ، " في أنها تشبه أصائص العطر المركز " ، والشاعر غير مطلوب 
منه ذلك ، وعليه أن يدخل الحديقة ليشم العطر ، ويرى بأم عينه الزهور والخضرة 

، ا أو يرسمها لوحًة شعرية إبداعيةوالماء ... يسكنها في أعماقه وأحاسيسه ، ثم يبعثه
إال أن األمر هنا يختلف ، فالبصيرة تحتاج إلى العقل والعاطفة معًا ، وهذا ما فعلته 

 ذهبت إليه . الشاعرة ، وأصابت فيما 
في مجموعتها الثانية " كل آفاقي ألغنياتِك " ، يقّدم لها المجموعة والدها " عبد    

القادر هالل " ، وهي بمثابة مدخل للمجموعة ، إذ يعترف بأنه ليس مختصًا بالنقد ، 
ولكن فيما يتعلق بإبداع ريم هالل ، فهو من اختصاصه ، فريم وتجربة حياتها تمثل 

ما زلنا ننشدها معًا ، وهي مدخل رائع وصادق وعفوي ، يجّسد لنا حّب  قصيدة طويلة
األب البنته ، وتضحيته من أجلها ، ويعرض لنا تجربة ريم هالل التي عرفت وخز 
الدمع وهو يجفُّ على صفحة الوجه ، ويحكي لنا طفولتها ، وما القته من صعوبات 

يمان الذي زرع فيها األمل ، ومشقات ، وكيف تغّلَبت عليها بالجهد الدؤوب واإل
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وتحقيق المستحيل . إن المقدمة بمنزلة شرح تجربة ريم هالل الطفلة واإلنسانة ، وال 
 يتعرض لتجربتها اإلبداعية الشعرية من قريب أو بعيد . 

تبدأ المجموعة بقصيدة " خالص " بتكرار كلمة " حين " ست عشرة مرة ، لتقول    
: وتتوالى قصائد المجموعة.. وأغلق دواتي وأنام " .  ِكينةبعدها : " سألملم أوراقي بسَ 

لدغة  –أسف  –عاصفة  –تمهُّل  –بذل  –امتداد  –مصادفة  –يقظتان  –أبي 
 –حقد  –بداية وأفق  –تنقُّل  –عودة  –شمس ثانية  –الخيل والبعوضة  –واحدة 
 في الخفاء ...  –في األزل  –سالحان  –من كتاب  –إلهان 

 يدة " بذل " تسأل : في قص   
 لماذا ُتصدُِّع نفسك ؟  -

 في داخلي كرمة  -
 لماذا تبعثر نفسك ؟  -
 على الشرفات ليل  -
 لماذا تصلب نفسك ؟  -

 أخشى أن أضيع  -
فالذهنّية تغلب على قصائدها على حساب العاطفة ، إال أنهما تشتركان معًا في    

ى ، تتكرر عند الشاعرة دالالتها صنع القصيدة الومضة . وكحال مجموعتها األول
اللغوية بصدد فضاءات الطفولة والنجوم والقمر والشمس والطبيعة بما فيها من جبال 

 وأنهار وخضرة .
في كل قصيدة ومضة فضاء خاص بها ، وحالة تختلف عن األخرى . في    

في قصيدة " عاصفة " ، تجمع من الكهوف اللؤلؤ والحرير والتبر ، وتصّيرهم حقاًل 
 الصحارى ، فيتبعها أشباح يقولون : " اقطعوا يد السارقة " . 

في قصيدة " بداية وأفق " ، من عود الثقاب الذي ُرِمَي في دمها ، أطّلت على    
 الحرائق ، ومن أول وردة بيضاء ، تفتََّحْت في دفاترها ، أطّلت على البيادر . 

ي قصيدة مرّكزة ومقّطرة ، تطرح فقصيدة الومضة القصيرة جدًا عند الشاعرة ، ه   
فكرة لتصل منها إلى نتيجة كما رأينا ، تريد أن تقول لنا في قصيدة " بداية وأفق " 

 الحرائق تبدأ من عود ثقاب ، والبيادر من وردة بيضاء . 
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 في قصيدة " سالحان " تقول : 
 وقف أمامي َصِلفاً 
 وفي يده قوس
 ُبحُت لنفسي :
 ال أملُك قوساً 

 ي :باحت نفس
 في دمِك ضوء

 فأطلقُت عليه سهماً 
 ففرّ 

إذًا اإلرادة والتصميم والثقة بالنفس ، تجعل من الضوء في دم الشاعرة سهمًا تدافع    
ِلف وما بيده .   به عن حقِّها ، وعن نفسها ، وتتغّلب على الصَّ

 في قصيدة " رد " تقول : 
 دخل النمر غابته وزمجر :

 ال أحد يقرُبني
 يكل المشارق ل

 اختفى
 أين ؟
 الليل :

 هي وخزة واحدة
 من إبرتي

أعود من جديد ألقول : لكل قصيدة ومضة عند الشاعرة ، فضاءاتها ودالالتها ،    
وهي تذّكرنا بالقصائد الكالسيكّية القديمة ، حيث نجد في القصيدة ما يسمونه بيت 

ل ما يتمّنى القصيد ، بيت واحد فيه حكمة تتردد على ألسنة الناس مثل : " ما ك
المرء يدركه ... " وكذلك " إذا أنَت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئَت ... " . 
فقصيدة الومضة هي بحدِّ ذاتها بيت القصيد كله ، وهي الحكمة بمثابة اإلبرة التي 
جعلت وخزة واحدة منها تخّدر النمر أو تقضي عليه . وأقول هنا : إذا كانت الحكمة 
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ة الومضة ، فأين الصور اللغوية الجميلة والخيال والتخييل ؟ بيت القصيد في قصيد
وأين الجمل المرّكبة التي تأتي باالنزياحات والدالالت بأنواعها ؟ أين الشعر 
وفضاءاته الشفافة ؟ أين الشكل المبنى الذي يكمل المضامين والمعاني ؟ إن ذلك كله 

نما جزء ال يتجزأ من القصيدة ، وهذا كما ذكرُت ، ال يتع لق بالشاعرة ريم هالل ، وا 
بكل من يكتب قصيدة الومضة ، وهذا مجرد رأي ال أكثر من خالل قراءة انطباعية 

أما من كان ينّوع في ذوقية ، وهذا يتعلق بمن يكتبون قصيدة الومضة فقط . 
 –نثرية " " طويلة  – تفعيلة –، في األسلوب والشكل والمضامين " عمودية القصائد

؛ فذلك أمر آخر ، وللشاعر كل المبّررات لكتابة مثل هذه قصيرة "  –أقل طواًل 
القصائد القصيرة جدًا ، وقد ُتكَتب في المستقبل قصائد قصيرة جدًا جدًا ، على غرار 
القصة القصيرة ، والقصيرة جدًا ، والحديثة ، والحديثة جدًا ، وال أدري أين تقف مثل 

لى أين تصل في المس  تقبل . هذه التسميات ، وا 
وما وجدُته مبّررًا ِلما قلُته بصدق وصراحة ، هو لجوء الشاعرة ريم هالل بالذات ،    

، إلى حدٍّ بدا لي أنه أصبح منهجًا وأسلوبًا ،  إلى اإلكثار من مثل هذه القصائد
تعتمده الشاعرة في مجموعتها الثانية ، إذا ما قيَس بالمجموعة األولى ، وقد يكون لها 

الخاصة لكتابة مثل هذه الومضات ، ولكن أن تتخذها أسلوبًا ومنهجًا مبّرراتها 
باعتبارها تعتمد العقل والذهنّية ، على حساب األحاسيس والمشاعر ، فهذا أمر ال 

 –كما لمسُت من إيمانها وصبرها وجهدها واجتهادها  –أنصح به ، وبخاصة أنها 
ما دفَعني إلى أن أصّرح بهذا بعيدًا أنها تستطيع أن تفعل ما لم يفعله األوائل ، وهذا 

عن العاطفة اإلنسانّية التي تتعلق بخصوصيتها ، على الرغم من أنني أجلُّ وأحترم 
تجربتها اإلبداعّية ، وأي تجربة إبداعّية أخرى على المستويات كافًة ، فلكلٍّ صوته 

 ولونه اللذان يمّيزان لوحته اإلبداعّية . 
، وهي من القصائد الطويلة للشاعرة ، تخاطب  في قصيدة " عيد األرض "   

 الشاعرة ابنة شقيقتها الزنبقة ، رفيقتها الصغيرة " زينة " ، فتقول : 
 قبل أن يستيقظ البحر
 قبل أن يهمس الشجر
 قبل أن يتأّرج البنفسج
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 قبل أن يرّتل المطر
 رسمُتها
 سّميُتها

 أضأُت في كفِّها عصفورةً 
 وناديُت عيَد األرض

ومن خالل قراءة  .ي المقطع األول ، والقصيدة تتضّمن عدة مقاطع هذا ف   
همس  –يعة " استيقاظ البحر انطباعّية للقصيدة ، تحسُّ بالصور الجميلة والبد

ترتيل المطر " ، إنها تؤنسن البحر والشجر والبنفسج  –تأرُّج البنفسج  –الشجر
األرض وفرحته .. ما والمطر ، ثم تضيء في كّف الطفلة عصفورة ، وتنادي عيد 

 أجمل هذا .. إنه الشعر . 
 في المقطع الثاني ، تأتي على األطفال :    

 كلُّ األطفال رسوا
 صّلى حلم األرض
 كلُّ األطفال حبوا
 رفرف حلم األرض

 كلُّ األطفال حملوا دفاترهم
 ضجر حلم األرض

 كلُّ األطفال صعدوا أراجيحهم
 ناح حلم األرض

صعدوا " مقابل "  –حملوا  –حبوا  –فولة منذ البدء " رسوا إنها ترسم حركة الط   
" أفعال ماضية تعني الطفولة ، والماضي والذكريات  ناح –ضجر  –رفرف  –صّلى 

 للشاعرة ، جاءت بعاطفة صادقة جّياشة معّبرة . 
 وفي المقطع الثالث ، تسأل عنها فتقول :    

 سألُت عنها البالبل
 فقَدت ذاكرة النشيد

 عنها الجداول سألتُ 
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 رسَمت خارطة السراب
 سألُت عنها القمر

 بحث في األفق عن روضةٍ 
 سألُت عنها الفجر

 ذاب في عباءة النعاس
 –ذاَب " ومن سأَلْت ؟ " البالبل –بحَث " ، " سألُت  –كلها أفعال ماضية " سألُت    

، وما الفجر" . إنها فضاءات الطبيعة الواسعة عند الشاعرة  –القمر  –الجداول 
أوسعها من فضاءات تحمل دالالتها الرائعة ، فالبالبل فقَدت ذاكرة النشيد ، والجداول 
رسَمت خارطة السراب ، والقمر بحث في األفق عن روضة ، والفجر ذاب في عباءة 

 النعاس ، وكل هذه األسئلة من أجل عيَني " زينة " ابنة الشقيقة . 
 وفي آخر القصيدة تقول :    

 أزينتي ؟
 تشبََّثْت بأصابعي :
 أين عصفورتي ؟

 وحّلقنا في مرافئ الشذى
وللعصفورة في مخّيلة الشاعرة ، فضاءاتها ودالالتها ، التي جعلت الشاعرة ريم    

 وطفلة أختها زينة ، تحّلقان في مرافئ الشذى ، لتبحثا معًا عن العصفورة . 
نا السّر الذي كنا نبحث في قصيدة " ال " ، تعود الشاعرة للعصفورة ، وتكشف ل   

عنه من قبل في قصيدة " عيد األرض " ، تأتي بعد اثنتي عشرة قصيدة مرت ، 
لتقول من جديد في قصيدة " ال " : إن العصفورة هي رفيف ، أختها وصديقتها التي 

 أهَدتها مجموعتها األولى " العّرافة " في قولها : 
 إلى رفيف قارئتي األولى
 يقةإلى رفيف شقيقًة وصد

 في المقطع الثاني تخاطبها قائلًة :   
 عصفورتي

 أحلُِّفِك بالغصن
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 بالينبوع
 بالورد

  تطلقي الحلمأالّ 
 إذا ما انطفأ الغصن

 إذا ما غفا الينبوع والورد
وفي المقطع الثالث والرابع والخامس ، تكّرر نداء " عصفورتي " ، وتسألها    

ك مليون نخلة تقيم صالة الفجر ، تسألها وتستحلفها ، بغية التصدي للَّيل ، ألن هنا
 تذبل ، مادام البحر يجلو شمسها ، فكيف السكون ؟ ثم تسألها كيف الضجر ؟ أالّ 

تها ، وتحّلفها في المقطع وهي أغنية صباحها وكيف الرقاد ؟ وهي سميرة عتم
ذا ما تطلق الحلم ، إذا ما انطفأ ، وا   ، بالغصن والينبوع والورد من جديد ، أالّ األخير

 غفا صوتها ، وسافر البحر . 
وهي من قصائدها الرائعة والجميلة ، تكشف لنا الشاعرة من خاللها عن الحب    

الذي تكنُّه لرفيف ، الشقيقة والصديقة ، وقد جاءت في صور ودالالت وفضاءات 
إغفاء الينبوع  –انطفاء الغصن  –واسعة تدلُّ على شعرّية شّفافة " إطالق الحلم 

سفر البحر " ، صور جميلة وأنسنة للطبيعة ،  –إغفاء صوت الشاعرة  –د والور 
وحتى األشياء تدل على شفافية وفضاءات الشاعرة الواسعة والجميلة كما ذكرُت من 

 قبل . 
 –ثراءان  –انتصار  –َبون  –من بعيد  –تتوالى القصائد في المجموعة : تدفُّق    

 –ذهول  –عدل  –حقبة  –زجاجتان  –رة مساء وجزي –مباغتة  –عقوق  –تحسُّر 
 –هلع  –غريبان  –شرفة  –نحو السكينة  –إلى الصديقة  –زيف  –طفولة  –فرح 
 جانب آخر . وتنتهي المجموعة .  –بيروت  –حذر 
 في قصيدة " زجاجتان " تقول في المقطع األول :    

 منح عينيه زجاجة خضراء
 لملَم نهرًا من شذى
 ركَض في المراعي

 ي المقطع الثاني تقول :وف
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 منح عينيه زجاجة سوداء
 دَنْت سفُن البرد

 طَوْت أشباٌح نجمَته
 وفي المقطع الثالث واألخير :

 منح عينيه كلتا الزجاجتين
 تصالَحْت في دمه
 تراتيل الفصول

تعتمد الشاعرة في بداية كل مقطع ، العيون للمنح ، مرة زجاجة خضراء ، ومرة    
الزجاجتين . في الزجاجة الخضراء لملَم نهرًا من شذًى ، ركض  سوداء ، ومرة كلتا

في المراعي . وفي الزجاجة السوداء ، دَنت سفن البرد ، وطَوْت أشباٌح نجمَته . وفي 
كلتا الزجاجتين ، تصالحت في دمه تراتيل الفصول ، وكأنها تريد أن تقول : ما بين 

ا الفصول ، ما بين الشتاء األخضر واألسود ، توجد حلول وسط ، تتصالح فيه
والصيف ، خريف وربيع ، أي هناك في الحياة كما نرى بعيوننا ، أكثر من حّل ، 
ن كان اللون األخضر يلملم نهرًا من شذًى . وفي اللون األسود تطوي أشباٌح  وا 

 النجوم . 
وفي قصيدة " بيروت " ، تكّرر الشاعرة في مقاطع قصيدتها الطويلة كلمة "    

أنا " أسئلة وأسئلة حيرى  –همزة االستفهام  –هل  –ِلَم  –َمن  –كيف  –صباح 
تسألها لبيروت : كيف صَحت من الشوك ؟ كيف اغتسَلت من الريح ؟ كيف 

 استعادت أعراس الشجر ؟ بعد أن تصّبحها بالخير . 
 وفي المقطع الثاني تعود لتسألها من جديد ، بعد صباح الخير :    

 مرافئِك ؟ من حمَل الغسَق إلى
 من أراَح األشباح في دروبِك ؟
 من قايضِك بالزنابق حطبًا ؟

 من سرَق األحالَم من شرفاتِك ؟
وتعود لتقول من جديد : صباح الخير يا بيروت .. صباح الخير يا حلوة ، ذلك    

 في المقطع الثالث وتسأل : 
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لوا عينيِك بالسالسل ؟  ِلَم كحَّ
 ِلَم صبغوا وجهِك بالفاجعة ؟

 َم سّرحوا شعرِك بالخنجر ؟لِ 
 وتعود لتسأل : هل .. هل .. إلى أن تقول : هل ضاقوا بضحكات القمر   
 وفي المقطع الرابع تقول :    

 صباح الخير يا بيروت
 صباح الخير يا طفلة

 أجائعة ؟
يمة ؟ وتطيِّب خاطرها بعطف وتستمرُّ في سؤالها : أعطشى . أَضِجَرة ؟ أيت   

ي القصيدة وطنّيتها وحبها لبيروت الوطن ، من خالل شفافّية . وتتجلى فوحنان
حساس مرهف ، أسئلة وأسئلة ، ثم أسئلة تعقبها أفعال :   وا 

 أجائعة ؟
 دعيني أوقظ تّنوركِ 

 أعطشى ؟
 ضئ ينابيعكِ دعيني أُ 

 أَضِجَرة ؟
 تعالي نصالح الثلج

 أيتيمة ؟
 دونِك ثوبًا لعيدكِ 

 وتنهي القصيدة بقولها :
 بيروت

 بين أشجار نفسيأنا 
 وحيدة

 أنا بين أرزِك أغّني
 صباح الخير يا وطني
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فبيروت وطن الشاعرة كدمشق والقاهرة وعّمان والجزائر ، عروبتها وطنها ، وأمتها    
قضّيتها ، تخاطبها " صباح الخير " ، وكأن الشاعرة على يقين بالنصر ، وتحرير 

ث سنوات من صدور مجموعتها الجنوب في آخر المطاف ، وهذا ما رأيناه بعد ثال
 هذه . 

أكتفي بما قرأُت من قصائد المجموعة ، وأعود ألقول من خالل قراءة " كّل آفاقي    
، أغلبها قصائد قصيرة وقصيرة جداً  ألغنياتِك " التي تتضمن اثنتين وسبعين قصيدة ،

د من يمكن تسميتها قصائد ومضة . وقد حاولُت جاهدًا التلوين والتنويع في القصائ
خالل قراءة المجموعتين ، ألصل بعد رحلتي الطويلة إلى القول : إن للشاعرة ريم 
هالل صوتها ولونها المميزين في شعرها النثري الذي ارتَضته واعتمَدته أسلوبًا 
ن كان مثل هذا الشعر ، ما زال قيد التجربة  ومنهجًا في رحلتها وتجربتها الشعرّية ، وا 

ه أكثر النقاد ، سّماه البعض نصًا ، والبعض تأمالت ، حتى اآلن ، وهذا ما أقرَّ 
والبعض بوحًا ، والبعض قصيدة شعرّية ، وبغضِّ النظر عن كل هذه التسميات ، 
وعلى الرغم مما يقال ، فقد بدأنا نتلمس فيه يومًا بعد يوم الشعر ، مثله مثل الشعر 

، بما تحمله  لنهاية شعراً العمودي ، وشعر التفعيلة . المهم في األمر أن يكون في ا
هذه الكلمة من فضاءات ودالالت ، إذا لم يكن من حيث الشكل ، فمن حيث 
المضمون . وما زال االجتهاد مفتوحًا أمام المبدعين والنقاد ، لترسيخ هذا النوع من 

ن كان في هذا أكثر من رأي ، ف ي أن الشعر يجب أن يخضع لشروط الشعر ، وا 
 ّمى شعرًا . بد من توافرها لُيسال
أعود للقول : إن للشاعرة صوتها ولونها المميزين ، وهي تلّون وتنّوع في قصائدها    

النثرّية ، وبدت في مجموعتها الثانية أقرب إلى القصيدة القصيرة " الومضة " التي 
تعتمد العقل قبل القلب ، والذهنية قبل العاطفة ، ولعل لها مبّرراتها في ذلك ، إال 

في قصائدها الطويلة شعرية وشفافية وعاطفة صادقة ، من خالل الصور  أنني أجد
مرّكبة وانزياحات داللية  والخيال والتخييل واللغة أيضًا ، وما تحمله من صور

ذا كانت لغتها سهلة ، فهي كما ذكرُت ، ممتنعة أيضًا ، تجد العاطفة متنوعة . وا 
كل والمضمون معًا . ومع ذلك فقد تطفو على الذهنّية فيها ، من خالل شفافيتها بالش

 اعتمدت التنويع والتلوين فيما ذهبت إليه ، مما يبّرر لها أسلوبها ومنهجها الشعري . 
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وال أنسى في آخر المطاف ، أن أشكر األديب الكبير حّنا مينه ، على مقّدمته    
راءة االنطباعّية التي كتبها في المجموعة األولى " العّرافة " ، فقد قرأُتها بعد إتمام الق

للمجموعتين ، وقد جاءت بمنزلة المفتاح الذي شّرع لنا األبواب والنوافذ ، على ذات 
الشاعرة وتجربتها ، وعرَّف القارئ على فضاءات الشاعرة وشفافّيتها المقرونة باإليمان 
والثقة بالنفس واألمل المزروع في أعماقها " مع تحفُّظي بصدد رأيي في كتابة مثل 

 المقدِّمات " . هذه 
أشدُّ على يد الشاعرة في آخر الرحلة ، وأسأل : لماذا لم ُيكَتب اسم الناقد الذي    

أدلى بدلوه على غالف مجموعتها الثانية مشكورًا ؟ ألقول إنني معه في قوله : " فيا 
ليت أنها تواصل طريقها معه حتى النهاية " . وأسألها من جديد : لماذا طرَقْت قّبرتها 

 . التي تغّني بواب الشجر بجناحها اليتيم ؟ فأين الجناح اآلخر يا ريم ؟ وشكرًا آلفاقكِ أ
 

 الورود في ديوان " بين شرفتي والبحر " للدكتورة ريم هالل
 7151حلقة بحث أعدَّها طالبها في السنة الجامعّية الرابعة طارق أصالن عام 

 
اري عماًل لها ألقوم بدراسته ، فأنى بديهي  أنني ظلمُت الدكتورة ريم هالل باختي   

لطالب لم يقرأ سوى بضع مقطوعات من الشعر الحديث ، أن يصوغ حلقة بحث في 
 ه سنين من المطالعة ؟ تعمل كلََّف صاحب

ديوان " بين شرفتي والبحر " عمل أدبّي يضم العديد من التأمالت والخواطر ،    
والخيال رتنا بقرائها إلى عوالم النقاء تسافر شاعوفيها صيَغت بأسلوب أدبّي عاٍل ، 

 والصفاء . 
  دالالت الورود في " بين شرفتي والبحر " :

ضجَّ ديوان " بين شرفتي والبحر " بشّتى أنواع الورود ، التي يفوح عبقها مع كل    
 تتبَّعُت دالالتها ألقدمها باقة لكم أصدقائي . وقد مقطوعة شعرّية ، 

 داللة الحياة : 
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شراقها ، فتفتُّح بنفسجتها أضفى  ترى    مبدعتنا في تفتُّح أزاهيرها رمزًا للحياة وا 
السعادة والفرح على نفسها ، فكلما أثقَلت الحياة وهمومها على كاتبتنا ، لجأت إلى 

 أزهارها ، لتستمّد منها طاقة الحياة وطاقة الطبيعة . تقول في مقطوعة " عيد " : 
 تفتََّحت بنفسجتي

 تيمبارٌك شرف
  داللة الطفولة :

لطالما تحدثت شاعرتنا عن األطفال في ديوانها هذا ، فقد رأت فيهم امتدادًا لنقائها    
وصفائها ، فأضافت إلى ورودها رمز الطفولة ، لتزيدها جمااًل على جمال . 
ومبدعتنا في هذا الجانب أشبه بأم حنون تراقب صغارها ، تحنو عليهم ، تخوض 

. ويظهر هذا جلّيًا في ث العذبة التي تدور بين األم وأطفالها معهم تلك األحادي
مقطوعة " فضول " ، إذ تتحادث المبدعة مع صغيرتها البنفسجة مجيبًة عن 

 تقول : تساؤالتها البريئة 
 ما اسمي ؟ -

 بنفسجة -
 تشبََّثْت بأناملي :
َنني ؟  من لوَّ

في إيصال صورة الطفولة ، وتوحي صورة التشبُّث باألنامل مدى حذاقة المبدعة    
بأدّق تفاصيلها البريئة . وتقّدم المبدعة في مقطوعة " شغب " صورة فنّية رائعة ، 

يَّنون الفرص للفت األنظار ها بمظهر األطفال المشاغبين الذين يتحر أزهارَ ظهِ فتُ 
لنوافذ لنلتفت إلى جمالهم . ، فأزهارها أشبه بأطفال صغار يدّقون األبواب واإليهم

 : ولتق
 لماذا نصحو باكراً 

 في الصباحات الدافئة ؟
 أهي األزهار

 تنقر نوافذنا وتفرّ 
 لنطلَّ على بهائها ؟
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أما في مقطوعة " غيبوبة " ، فتصوِّر المبدعة زنابقها البيضاء ، على أنهم أطفال    
لى أشبه بالمالئكة ، فلو أنهم أحّسوا بنقاء روحهم دون نقائنا نحن الكبار ؛ لفّروا منا إ

 السماء . تقول : 
 هل تشعر الزنابق البيضاء

 بالنقائنا ؟
 هي لو كانت كذلك

 ا تفتََّحت بينناَلمَ 
 وَلفرَّت مّنا إلى السماء

 داللة الحنين والذكرى : 
ال شك أن الحنين واحد عند الناس جميعًا ، وحتى عند الحيوانات ، وال سيما    

إلى مسقط رأسه . ورائحة الياسمين الفراش الذي يقطع المسافات الطويلة ، ليصل 
، عب الطفولة ، إلى الماضي الجميلهنا ، تسافر بشاعرتنا إلى بيتها القديم ، إلى مال

 إلى النقاء الذي كان في الطفولة وما يزال . تقول في مقطوعة " حنين " : 
 َسلِّم على بيتي
 َسلِّم أيها المساء

 نوافذه ْر اعبُ 
 عانِق األصداء

 َلهَحدِّْث قنادي
 َعطِّْر ياسميَنه
 َأِقْم على عتباته
 صالة العشاء

أنواع ، أرقاها ذاك الحنين المعطَّش البّر ، وال سيما  –كما هو معلوم  -والحنين    
بّر اآلباء ، فكل فتاة بأبيها معجبة ، فكيف إذا كان ذلك األب هو الصديق واألخ 

ء ، في الصباح والمساء ، والحبيب واألم ؟! نعم ذكراه تضوع في الورد وفي الشتا
 :وفي كل مكان . تقول 

 من قال غائٌب أبي
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 من قال هو في البعيد البعيد
 ها أنا ألقاه

 ومساء كلَّ صباحٍ 
 ها أنا ألقاه

 وشتاء كلَّ وردٍ 
 نينيوأشاَر إلى ع

 ضاحكتين على الجدار
 داللة الضعف : 

ّن الغارات على هذا الزنبقة البيضاء رمز للجمال والنقاء ، ولكن سرعان ما ُتشَ    
النقاء ، ال لذنب ارتكبه ، سوى أنه نقّي ، هذا النقاء يمرض ويضعف ، لكن ال ولن 

 يموت . تقول المبدعة : 
 َأَما أنت زرعَت بيديك
 تلك الزنبقة البيضاء ؟!

 فلماذا عدَت إليها
 ودسَت شذاها

 بقدمين موحلتين ؟!
  داللة الحزن :

أحد ، ولكن هي الحياة تأخذ وتعطي . ويظهر هذا من مّنا يسعد بالفراق ؟ ال    
المعنى جلّيًا في مقطوعة " فراق " التي تصوِّر تجربة شعورّية قاسية عند فراق 

؛ فعند حضوره ، كانت األزهار تزهر ، وتزهر محبوبته معها أيضًا ، وعندما الحبيب 
 أفل أفلت تلك األزهار محتضنًة معها تلك الفتاة . تقول : 

 د تراهلم َتعُ 
 لم َيُعد يراها
 هو رحل بعيداً 
 بعيدًا بعيداً 

 ما وراء األزهار
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 ما وراء الليل والنهار
 لكنها في كلِّ يومٍ 

 تتعطَُّر له
 داللة الموت : 

الموت ذلك الشبح الوجودّي الذي عاش واإلنسان منذ األزل ، وعلى خالف كثير    
من عليها فان " ، فال مناصر من الشعراء ، آمنت شاعرتنا ، وسلََّمت بحقيقة " كل 

" قل إن الموت الذي تفّرون منه فإنه : ومهرب منه إال إليه ، كما تقول اآلية الكريمة 
 ،هامالقيكم " . وشاعرتنا هنا لم ُتصَدم بموت وردتها ، بل استنكرت على وردتها ذهابَ 

 الشاعرة وحيدة في هذا العالم الموحش . تقول :  هاوتركَ 
 وتهاأتيُت وردتي بقه
 ماذا ؟!
 رحَلْت ؟!
 متى ؟!

 لماذا لم تخبرني ؟!
 لم تصطحبني معها ؟!

  داللة الحلول واالتحاد :
واالتحاد ، لكنها هنا لم تتحد مع  لهربت أديبتنا من مشهد الموت إلى مشهد الحلو    

المطلق ، كما فعل شاطحو الصوفّية ، بل اتحدت مع الجمال ، مع أزاهيرها ، التي 
رأت فيها امتدادًا لذاتها . نقاءها وبساطتها ورائحتها الندّية ، والتي  استمدت منها

 : تقول
 أنا مثُلِك أزهاَر البنفسج
 مثلِك في روض حروفي

 أغفو وأتوّقد
مله من دالالت ، اتحاد الشاعرة مع الطبيعة أعطاها الخصوبة ، بكل ما تح   

ّضاًء ، استطاعت أن تبلوره ال مداده ، لترسم لنا عالمًا جمياًل و ثفأزهرت شعرًا ان
 انطالقًا من بصيرتها النّفاذة . 
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 الخاتمة : 
شاعرتنا ما بينها وبين الطبيعة ، وما بينها وبين مجتمعها الصغير انسجمت    

والكبير ، ذلك ما أدى إلى انسجامها مع ذاتها ، وهذا ما أعطى الطاقة لحواسها ، 
لنفس البشرّية ، فزرعت الربيع في نفسها ، فرسَمت خواطرها وتأّمالتها رسمًا وّضاًء ل

إذا كان " :  تنا ذلك المثل الصيني الذي يقولوعّلمتنا أن نزرعه نحن أيضًا ، علَّم
لرغيف اآلخر لديك ثمن رغيفين من الخبز ، فاشتِر رغيفًا واحدًا لجسمك ، وبثمن ا

 اء للروح " . ذاشتِر زهرة ، فتلك غ
 

 مع الدكتورة ريم هاللر حوا
 الدكتور سنان علي علي ديبراه أج

 " ملتقى اإلبداع السورّي "ومجموعة من أصدقاء موقع 
 7151عام  الموقع المذكورُنِشَر في 

 
  السؤال األول : -
  سنان علي علي ديب. د

، بتجربتِك  تعجز الكلمات عن الوصف أمام حالة عظيمة معطاءة أمثالكِ    
نسان ؟ وهل البيئة الضّيقة قادرة على هل يجب أن ينتصر اليأس على اإل. الخاصة

التشجيع وتجاوز الصعاب ؟ أم يجب أن يكون هناك بيئات محيطة مساعدة ؟ وأمام 
رحلتِك الناصعة ، هل كانت البحار هادئة أم تحّديِت الموجات العالية ؟ وشكرًا لِك 

 ولحضورِك .  
لى أصدقاء ال ،سنان  .. أتقدَُّم بالشكر الجزيل إلى حضرتَك دكتور بدايةً     ،  موقعوا 

 ِلما تلّقيُت بهذا الصدد من اهتمامكم وأسئلتكم الجميلة . 
حباط ، بفعل ظروف     كّل إنسان عبر حياته ، ال بد من أن يمرَّ بلحظات ضعف وا 
يضطّر إلى خوضها ، فعلى الضعف ُجِبلنا ، ة تحلُّ عليه ، أو تجارب قاسية سلبيّ 

، لكن هذا ال يعني أبدًا أن نصل إلى درجة االنهزام وعلى المفاجآت ُجِبَلْت الحياة 
فساح المجال كي ينتصر علينا ، ويرافقنا على امتداد دروبنا ، بل أن  أمام اليأس ، وا 
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نجعل منه مجرَّد حالة عابرة ينبغي االنعتاق منها ، بل تحويِلها إلى حافٍز للتفكير 
 فيما يجب أن يتلوها . 

في تكوين اإلنسان ، وفي صياغة تجربته ، لكن ال ينبغي ال شكَّ أن للبيئة دورها    
والذي ذي يرتبط بفردّية هذا اإلنسان ، في اآلن ذاته أن نتغافل عن الدور الذاتّي ال

ال .. فكيف استطاع الكثيرون من العباقرة  في رأيي يسبق البيئة إلى مكانه األول ، وا 
فنشي أن يبني دالفّنان ليوناردو ؟ كيف استطاع ا ن يتجاوزوا بيئاتهم غير المناسبةأ

عظمته في لوحاته وفي سواها من االبتكارات األخرى ؟ وهو قد نشأ في محيط تمثََّل 
في تخّلي أّمه عنه في أشهره األولى ؟ وفي انصراف أبيه إلى أعماله التجارّية ؟ إن 

ل إل ى حافٍز البيئة السلبّية في هذه الحال تمتلك دورها اإليجابّي ، ما دامت تتحوَّ
 لتجاوزها ، والسعي نحو التعويض عن أجوائها . 

أما بشأن بحار حياتي الهادئة أو العاتية ؛ فقد أعدَتني إلى كابوس كان ال يفارق    
يفيض على مدينتها ، إلى درجة غمره في طفولتها ، ذلك بأن بحرًا أسوَد رقاد أّمي 

. إن  منه مرتعدًة إلى سطح بيتها إّياها ، وأنه يالحق في طوفانه أّمي التي كانت تفرُّ 
بليالي طفولتها ، هو ذاته الذي رافَق طفولتي  ثَ بحر أّمي األسود المخيف الذي تشبَّ 

في يقظتي ال رقادي ، رافَقني بأمواجه وأعاصيره ، ال بزرقته الجميلة وزوارقه 
اآلن البيضاء ، لكن بعون اهلل تمّكنُت من عبوره ، والوصول إلى شاطئه الذي عليه 

 نلتقي . 
 السؤال الثاني :  -

 دينا إلياس 
أيتها  .. لقد أعاَدني سنوات للوراء اختيار الدكتور سنان لِك مشكورًا طبعاً    

ركز الثقافّي بالالذقّية ... أعاَدني إلى يوم كنِت تقفين على مسرح الم الُمناضلة
كم أطرَبني ...  ... صوت قوّي مخملّي ... رائع، وبكلِّ ثقة وهيبة وصوت لُتغّني

الكلمة الُملقاة كمحاضرة تصل  تعّدين؟؟ وهل  سؤالي اآلن لماذا توّقفِت عن الغناء
لِك فائق  للشباب أسرع منها بالغناء ؟؟ وما هي رسالتِك اآلن لشباب اليوم ؟؟ ...

 تحّياتي وموّدتي . 
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مسرح  َنَعم .. يا لسعادتي الكبيرة التي كانت تغمرني ، حين كنُت أغّني على   
المركز الثقافّي في السبعينّيات ، وأنا أؤّدي بصوتي أغنيات للمطربتين عفاف راضي 

مهور الذي كان يمأل الصالة وفيروز ، وسَط حفاوة الجمهور الالمتناهية بي ، الج
إلى الباب الخارجّي ، بل إلى الشارع . لكن ما إن تحقََّق حلمي ، ودخلُت  وصوالً 

يُت عن متابعة طريقي في هذا المجال ، ِلما صادفُت هناك عالم اإلذاعة ، حتى انثن
ًا من عراقيل اصطنعوها لي ، يمكن أن أجملها في عدم عدِّهم الصوت الجميل شيئ

لة في تمثِّ ، هذا إلى جانب سواها من العراقيل الممقابل اعتباراتهم الخاصة بهم 
نين وكّتاب الكلمات الجّيدين ، افتقادي األ غنية التي تصل إلى المستوى افتقادي الملحِّ

الُمرضي لي ، إلى جانب ما كان علّي من واجب أكبر وأهّم ، وهو متابعة دراستي ، 
أشعر وأنا اإلعدادّية . لقد كنُت المرحلة التي ما كنُت قد تجاوزُت منها حينذاك سوى 

اإلذاعة ، وال سيما في سّني الصغيرة تلك ، كنُت أشعر ، أمارس مهنة الغناء في 
ُد وحيدًة في الطرقات و  كأن كّل الناس يركنون آمنين في بيوتهم الدافئة ، بينما أنا أتشرَّ

اخلي طوال تلك ، إال أنه ظلَّ يعيش في د لعتم والبرد . غادرُت غنائي آسفةً وسَط ا
ني على أن أستبدل به غناًء آخر ، تمّثَل في محاضراتي كما السنوات ، مما حملَ 

في شعري ، الذي حّقًا وجدُت فيه غناًء أبتكره بنفسي ، ذكرِت ، وبصورة أخّص ، 
 دون حاجة إلى إبداعات الملّحنين والمؤّلفين . 

 السؤال الثالث :  -
 غازي الرقوقي

زة وفاعلة في الشؤون كونِك مرّبية أجيال ومتميّ  .. ريم األستاذة الكريمة   
ربيته لألجيال عن باقي ، ولِك مشاركة في الغناء ، هل الفّنان تختلف تاالجتماعّية

وهل غناء القصيدة يختلف عن  ؟المجتمع ؟ لكونه يحمل إحساسًا وحالة خاصة به 
، عن ممارسة الغناء ؟ وما هو رأيِك في  مرّبيةً األغاني الدارجة ؟ هل منعِك وضعِك 

شباب اليوم من الناحية التربوّية ؟ وهل يستطيع األهل أن يؤّدوا رسالة صحيحة في 
 ؟ صحيح مع هذا المجتمع الذي نعيشه دهم ؟ وهل الحرّية لألوالد هي سلوكتربية أوال

بناًء على كوني أديبًة قبل كلِّ شيء ، فما أفترضه دائمًا ، هو أن أكون أديبَة    
َف رهافتي في كّل ما أصادفه ، فكيف إذن وظِّ الروح قبل أديبِة المداد والورق ، وأن أ
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، ون عليَّ كلَّ عام ؟ أجيال طالبيشباب الذين يتجدَّدبالنسبة إلى عالقتي مع أجيال ال
ُر بحياٍة جديدة ، كاًل منهم برعمًا يبشِّ  رى فيهم سوى أبنائي ، الذين أعدُّ الذين ال أ

حياٍة لم نعشها نحن ولم ندرك آفاقها .. إنني أجد نفسي دائمًا أمام مهّمة رائعة ، وهي 
،  ها بما يعينها على ذلك ، معرفّيًا وروحّياً أن أتيح لهذه البراعم أن تتفّتح ، وأن أمدَّ 

، بمنحهم الحرّية  قناع المريح لنفوسهم الرهيفةلكن بالحسنى ، بالكلمة الهادئة ، باإل
، قهم وفقًا ِلما تملي عليهم رؤاهموالنطال ، الالزمة للتعبير عن ذواتهم ، عن تطلعاتهم

أهلهم . إنني من خالل تماسي مع ال وفقًا ِلما أقسرهم عليه أنا ، أو يقسرهم عليه 
طالبي لسبعَة عشَر عامًا ، ال أوافق من يتهمونهم بالتفاهة واالنشغال باألمور 

ذا سلكوا ما ال يُ  ، فليس  رضيالسطحّية ، إنهم جّيدون ، بل رائعون ، ونظيفون ، وا 
م من فَرض عليهيتلّقونها ، في التوجيهات التي تُ الخطأ فيهم ، بل في اإلمالءات التي 

كّل الجهات ، إنهم رائعون كما أكّرر ، وينتظرون بأبوابهم المفتوحة من يأتيهم 
 تهم . ، الذي من شأنه أن يبدَِّد حير  بصوته المضيء

وبالنسبة إلى سؤالَك حول عالقتي بالغناء ، أرجو أن أكون قد قدَّمُت ما يكفي في    
ين األغنية بكلماتها الدارجة إجابتي عن سؤال سابق . لكن فيما يتعلق بالفارق ما ب

واألغنية القصيدة ، إنه كالفارق ما بين أّي مستويين متباينين في درجة الرقّي ، ومع 
هذا ، ال ينبغي أن ننسى أن األغنية مرتبطة غالبًا بأوسع شريحة من الناس ، 

كها الشريحة الشعبّية ، وما يستتبع هذا من بداهة امتالكها عفوّيتها ، أو ضرورة امتال
ذاتهم الكبيرة بصورة  عفوّيتها ولغتها البسيطة الدارجة ، التي من شأنها أن تعبِّر عن

 وأبعد عن التعقيد .  أكثر مرونةً 
 السؤال الرابع : -

 كوكب هامس
ينتمي ألّي  الأأستاذة ريم .. هل أنِت مع إنشاء حزب خاص بالمرأة على شرط    

 حزب سياسّي ؟ 
، تحتاج إلى تجميع من يتبّنونها ،  ما دامت تحمُل قضّيةً لمرأة ذلك ، من حقِّ ا   

ويوّضحون مبادئها ، ويعملون قدَر اإلمكان على تحقيقها ، ونقلها من الحلم إلى 
 الواقع . 
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 السؤال الخامس :  -
 كوكب هامس

شعورِك وأنِت تسمعين أخبار شبابنا ... حملوا حقائبهم ورحلوا إلى بالد طلبًا  ما   
 ؟ مل واالستقرارللرزق والع

أتألَُّم كثيرًا ، وأشعُر باإلحباط تجاه خسارة الوطن هذه الطاقات التي كان ينبغي    
توظيفها للنهوض به ، وبالمقابل ، ال ألومهم أبدًا ، ما داموا يبحثون عن حقوقهم في 
ْن في بالٍد أخرى . إنهم ال يبتغون التغرُّب في األصل ، وهم  العيش المناسب ، وا 

ن إلى ما يتمّنون حيث هم ، لكن ماذا يفعلون إذا لم يجدوا من يغريهم بالسكينة يهفو 
 واالستقرار في بلدهم ؟ ماذا يفعلون إذا لم يجدوا من يقول لهم ابقوا بصورة فعلّية ؟ 

 السؤال السادس :  -
 كوكب هامس

هو  الشهادات الجامعّية ؟ ما نا الصاعدة حاملةِ ماذا توّدين أن تقولي ألجيالِ    
 المصير ؟ 

أودُّ أن أقوَل بدايًة : الُخُلُق أواًل .. العلُم ثانيًا .. فإذا لم يتواكب الُخُلُق مع العلم ،    
، جدوى على اإلطالق ، بينما العكُس ليس صحيحًا لن يحمل أيَّ فإن هذا الثاني 

ه الصالة على هذا ، أنه ما من أحٍد يستطيُع أن يعيَِّر النبيَّ محمدًا علي والداللةُ 
ْن  والسالم بأميَّته ، مادام قد كان على ُخُلٍق عظيم ، في حين يستطيع أيُّ  أحٍد ، وا 

ه ، ولو كدََّس الدنيا بشهاداته العلمّية ، بما فيها تلك فاًل ، أن يعيَِّر من فقَد ُخُلقَ كان ط
 التي ترتبط بأعلى الدرجات . 

ن الشهادات العلمّية ، الجامعّية أما الشيء اآلخر الذي أبتغي قوله لهم ؛ فهو أ   
وما يعلوها ، لن تغدَو سوى مجرَّد أوراق ، إذا لم تُقَرن بمتابعة من يحملها طريقه 

، بالقراءات الكثيرة فيما تنوََّع من المجاالت ، إذ ما من اكتفاٍء مقبول حيال  ةالمعرفيّ 
ال يمكن اإللمام إال بحر المعرفة الذي ال نهاية آلفاقه ، والذي مهما ارتوينا منه ، 

 باليسير منه . 
 السؤال السابع : -

 كوكب هامس
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خّبَرتني العصفورة أن صوتِك رائع للغناء والطرب .. هل مازلِت تمارسين هواية    
 الغناء ؟ وهل تشعرين براحة نفسّية عند ممارستِك هوايتِك المفّضلة ؟ 

 أرسلُت منذ قليل إجابتي عن سؤالِك مع عصفورتك .    
 السؤال الثامن :  -

 كوكب هامس
 إلىف عرّ تإذا أردنا أن ن ... َلمأريد أن أعرف رأيِك بنشر الثقافة والفنون ؟ فكما نع   

 ى فنونه أواًل .إل، ما علينا إال أن نتعّرف  شعٍب تاريخ 
في االستماع  ما بدايًة .. أنا ال أؤمن بالمقولة التي تحدُِّد سبيل التعرُّف إلى أّمةٍ    

، بل ُيفتَرض بهذا التعرُّف أن يكون شاماًل لما اختلف من مجاالت  موسيقاهاإلى 
النسبة إلى نشر هذه اإلبداع ، من موسيقا وأدب وفن تشكيلي وعمران ... أما ب

فكم أتحفَّظ حيال الوقت الذي ينبغي أن يتم فيه ، ألنه في رأيي ال اإلبداعات ، 
ق من لمرحلة التوثُّق مما تمَّ إبداعه ، التوثُّ  ال في مرحلة تاليةُيفتَرض به أن يتحّقق إ

ال ُيفتَرض بأّي  . الدرجة التي ارتقى إليها ، من مستوى النضج الذي تحّقَق فيه
 ميدانٍ  ، أن يقدِّم إبداعه للمتلّقين إال في وقته المناسب ، كما هي الحال في أيّ مبدعٍ 

طهته ألسرتها إال بعد تأكدها حياتيٍّ آخر ، كما حال األم التي ال تضع الطعام الذي 
من أنه أصبح صالحًا لتناوله ، وكما حال الزهرة التي ال تتفتح بلونها وشذاها ، إال 

ل ا التشكُّ وأتاحت الفرصة آللّيات هذ،  لهاكون قد عبَرت الزمن الالزم لتشكُّ بعد أن ت
نون أول شباب ، الذين يتحيَّ أن تفعل فعلها . كم أتمّنى أن يأخذ بهذا المبدعون ال

إلطالعنا على إنتاجهم ، ويتسّرعون فيه كما لو أنهم يخشون أن يفوتهم  فرصة
 . الزمن

 السؤال التاسع : -
 عبدو سورية
 ؟  أناقتكِ  سرُّ ما  .. أنا أراِك بشكل دائم   
ألنها هي التي تلقينها بشكل أعتقد أن التي تسألينها هنا هي شقيقتي د. رفيف ،    
ن كنُت أهتمُّ بأناقتي ، بفعل كونكما ز  دائم لم فميلتين في العمل الصحفّي ، وألنني وا 

 ولن أصل إلى الدرجة التي وصلت إليها شقيقتي . 
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 السؤال العاشر :  -
 كوكب هامس

عاقة في الدراسة .     نحن نعلم أن شبابنا اليوم وخاصة التالميذ تواجههم صعوبات وا 
 لتصميم ؟؟ هل يستسلمون أم يتحّدون الواقع باإلصرار وا

قُت إلى عدم استسال ، في إجابتي األولى    مي في تجربتي الخاصة التي تطرَّ
، اختلفت في مظاهرها ، برغم ما تخلََّلها من صعوبات وظلمات ، والتجارب إنْ عشُتها

فهي تتشابه في جوهرها ، لذلك ال أفترُض سوى مواجهة ما قد يحول دون بناء حياة 
لسلبّية فعلها .. ال مكان للفظِة " االستسالم " في سليمة مهما فعلت الظروف ا

 . معجمي
 تعليق :  - 

 كوكب هامس
ولِك جزيل الشكر ، وللدكتور سنان الذي يلقي النور والضوء ، للتعّرف على    

مبدعين ومثقفين من بالدي .. وخاصة ونحن في الخارج .. هذا الملتقى جمع 
ربّية ، وأصبحنا بقرية صغيرة ... بعدما كنا أصدقاء من كاّفة المحافظات والبلدان الع

 لوجيا تتكّلم " .و ُمبعدين ومنعزلين عزلة تامة عن الوطن دامت عشرات السنين " التكن
لِك وللدكتور سنان كّل الشكر والتقدير .. وكم أشكر التكنولوجيا التي أحدثت    

اهما من المجاالت تحّواًل في حياتنا على مختلف الصعد ، الثقافّي واالجتماعّي وسو 
التي تتصل باهتمامات الشرائح البشرّية كاّفًة . إنني ال أستطيع تصوُّر مدى ما حقََّقته 
لي التكنولوجيا في حياتي بصورة شخصّية ، إذ ال مجال للمقارنة ما بين هذه المرحلة 
التي أتعايش فيها مع التطّورات والمرحلة السابقة التي كنُت أشعر فيها بقرب 

، بعيدًا عن التواصل الذي ُيرضي آفاقي ، بعيدًا عن إمكانّيات نشري ما قينااخت
 أكتب من خالصات فكري وروحي .    

 تعليق : -
 خالد الخالد

 . كل االحترام والموّدة لِك دكتورة .............. ال سؤال لديّ    
 وكّل احترامي لَك .. شكرًا جزياًل .    
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 السؤال الحادي عشر :  -
 ةلالذقيّ حنين ا

إذ أتحَت لنا في هذه الفسحة التعّرف على مثل هذه  مشكور دكتور سنان ..   
 الشخصّية الراقية الجميلة ......   

 أيضًا كل االحترام والشكر ..  لكِ    
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 ما كتبه الفّنان إلياس الحاج عقَب إخراجه فيلم " موانئ "
 ات  من حياتهاالذي وقفت  فيه الدكتورة ريم هالل عند محطّ 

 7157آب  25
 

قريبًا على قناة سورية دراما ، فيلم " موانئ " ، العبقرّية المعجزة األديبة الروائّية    
والشاعرة الدكتورة ريم هالل .. وألنها المدهشة حّقًا في تفّوقها بمختلف مراحلها 

ي اآلداب والعلوم العمرّية والدراسّية ، إلى أن حقََّقْت حلمها بالحصول على الدكتوراه ف
اإلنسانّية ؛ فإن الدهشة لم تفارق فريق التصوير ، وهم يتتبَّعون بوحها برهافة عالية ، 
حول كّل ما قّدَمْت وأنجَزْت ، من بصيرة استثنائّية لكفيفة ُوِلَدْت في ليلة مظلمة ، 

ت إليها فكانت نورًا مشّعًا ألسرتها . لقد أثبَتت وبجدارة كيف تحبُّ الحياة ما استطاع
سبياًل ، والناس من حولها ، فأدمَعت روحي بوجٍع لمّرات ، وأدمَعْت قلبي أيضًا ، 
غبطًة بلحظاتها ونبرة أدائها وعمقها اإلنسانّي . لكن ما ختَمْت به الفيلم حول 

وأسلوب  المواقع التقاطعات الفكرّية والدراماتيكّية بيني وبينها ، وحتى حركتها في
وما أنجزُته في حياتي من أعمال درامّية ، وما أنجَزْته هي من  ،استخدام الكاميرا 

إبداع أدبّي ؛ كان بالنسبة لي أكثر من مدهش ، وهي تختتم في أجمل لحظات 
الغروب بقولها : ابن حارتي .. ابن بلدي .. شكرًا دكتورة ريم ، ألنِك األخت الحبيبة 

 ..  لطفولتي .. ابنة حارتي .. ابنة بلدي الذي أكبُر به
 

 لعبق الذات في شعر د . ريم هال 
 عطّية مّسوحالباحث 

 7152 دمشق ، -، منشورات وزارة الثقافة  فصل من كتابه " منارات شعرّية "
 

المعجزة ، فلقد ُوِلَدْت تحمل لقب الشاعرة الدكتورة ريم هالل ق على ُيطلَ كثيرًا ما    
في مرحلة الدراسة االبتدائّية .  بصرها وهي طفلة مرضًا في عينيها ، تفاقم حتى ُكفَّ 

لكّن الطفلة الكفيفة استطاعت أن تتابع الدراسة وتحقق التفّوق في كّل مراحلها ، إلى 
أن نالت درجة الدكتوراه في اآلداب ، وغدت أستاذة جامعّية ، تحّب مهنتها 
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ّكرت ُبها وزمالؤها . إّنها ذعملها بكفاءة عالية كما يقول طاّل واختصاصها ، وُتمارس 
فّكرين واألدباء العرب الناس بعميد األدب العربي طه حسين ، الذي كان من كبار الم

 الحديث .  في العصر 
ة ، وتعّلمت في مدارسها ، وتخّرجت في مدينة الالذقيّ  5921ت ريم هالل عام دَ ُولِ    

، وهي شاعرة  5991 متياز على شهادة الدكتوراه عامفي جامعتها ، وحصلت با
 –بين شرفتي والبحر  –ض . من مجموعاتها الشعرّية : اسمي واألر وكاتبة 
بصر والبصيرة ، وهو سيرة ذاتّية غارقة بالشفافية ، . ومن كتبها النثرية : التساؤالتي
بيدها من أخذوا  نية ، التي تتجّلى بمحبتها الناس ، وذكرها فضلبالنزعة اإلنساعابقة 

 في طريقها الصعب . 
ن ، ة العميقة ، وانفتاحها على اآلخريه ريم ، تلوح نزعتها اإلنسانيّ في كّل ما تكتب   

هي ذي تقول ذلك في كتابها الذي يضّم خواطر وموقفها اإليجابي منهم . وها
من  "وومضات تضيء بعض جوانب تفكيرها وزوايا نفسها ، ويحمل عنوان 

 . تقول :"مفّكرتي
 ينفتح لي ، على أفق جديد " . " كّل إنسان ألتقيه ، أّيًا كان شأنه ، هو باب

أطلقْت َصر ، فهي " ومضات شعرّية " كما تغلب على قصائد ريم هالل سمة القِ    
فكرة عليها . وومضات الشاعرة أنواع ، فمنها ومضة الفكرة . وهي التي تحمل 

لهذا النوع نذكر الومضة  لٍ ثَ يدهشك بغرابته وعمقه . وكمَ  قدصغيرة ، أو معنًى جديدًا 
 : "ن تبايُ  "الية ، وهي بعنوان الت

 نا من طين ؟ا كلُّ مَ أَ 
 كيف بنا إذن
 البعض غبار

 والبعض ُنضار ؟
ومنها ومضة اإلحساس . وهي الومضة التي تبوح بإحساس معّين ، تجاه ظاهرة    

أو حدث أو حالة ، قد تكون حقيقية أو متخّيلة ، أّما اإلحساس فهو الحقيقّي أو 
هو الذي يمنح الومضة جمالها ، وسنوّضح العالقة بين الصادق ، وهذا الصدق 

لومضة اإلحساس ، . ونضرب مثاًل  الصدق والجمال في دراسة بعض الومضات



 282 

بين شرفتي  " وهي من مجموعةث دَ حَ " التي جاءت تحت عنوان : الومضة التالية 
 والبحر : 

 هذا المساء
 نينةتفّتحْت في نفسي جُ 

 ها ؟أرأيتَ 
ومضة ، فالشاعرة صورة . وفي هذا النوع تصبح الصورة غاية الومنها ومضة ال   

مشهدًا صغيرًا ، بسيطًا ، قد يكون من النوع العادّي المألوف ، فال يكون تصّور 
 لٍ ثَ المشهد أو المعنى غاية الومضة ، بل الصورة التي يبدعها خيال الشاعرة . وكمَ 

 ، من المجموعة المذكورة : "ء هدو  "لهذا النوع ، نذكر الومضة التي تحمل عنوان : 
 ِت العصافيُر نجوميأوقدَ 

 رقادها وهبَّت لعتم
كّل يوم ، هو أّن برؤيته ، بل يراه الناس الذي ال تنفرد الشاعرة  لمألوففالمشهد ا   

، وال يمكن أن يكون  وظهور أوَلَيات النجوم، العصافير تنام مع غياب الشمس 
ولكّن خيال الشاعرة بنى من ،  ر الذي يعرفونهإبالغ الناس بهذا األمغرض الومضة 

هذا المشهد صورة جميلة ، إذ جعَل العصافير توقد النجوم ، أي تصنع الليل ، أو 
 ُتعلن عن حلوله ، ثّم تنام . فالصورة هي غاية الومضة الشعرّية . 

ومنها ومضة الحكمة . وهي التي تكون الفكرة فيها حكمة استخلصتها الشاعرة من    
شبه متوارية أحيانًا . قّراء بثوب شعرّي ، يجعل الحكمة برتها الحياتّية ، تطرحها للخ

 : "تساؤالتي  "وكمثال لهذا النوع ، نذكر ومضة جاءت بصيغة التساؤل في مجموعة 
 ماذا ُينصفني من مظالم األرض

 سوى موازين السماء ؟
لعدل الحقيقّي هو عدل السماء اء حكمتها ، التي مغزاها أّن افكأّن الشاعرة ُتطلق للقرّ 

 ال عدل األرض . 
ة ما ، ومنها ومضة الموقف . وهي التي تعلن الشاعرة فيها موقفها تجاه قضيّ    

ة . ومن األمثلة لومضة ة أو موضوعيّ أو تجاه حالة ما ، ذاتيّ  ، كبيرة أو صغيرة
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 "عنوان : ة موضوعّية ، نذكر الومضة التالية ، وهي تحمل الموقف المتعّلق بقضيّ 
 ، نأخذها من مجموعة بين شرفتي والبحر : "حّرّية 

 من يزيح قيودي ؟
 إلى األفنان بَ ألهرِّ 

 بالبل القضبان
بالرغبة في الخالص  يد الحّرّية ، متجّلياً ففي هذه الومضة ال تكتفي الشاعرة بتمج   

نما  ، الحّرّية التي  تعّبر عن ربطها حّرّيتها الشخصّية بالحّرّية العاّمةمن القيود ، وا 
كّل مظاهر الحياة ، وكّل الكائنات الجميلة ،  سع ، وفق رؤيا الشاعرة  ، لتشملتتّ 

 "وبهذا تكون قد عّبرت عن موقفها من الحّرّية ، ومن عالقة الخاّص بالعاّم فيها 
لومضة الموقف   لٍ ثَ . وكمَ  " بَ ألهرِّ  "، وعن إسهام اإلنسان الحّر في نشرها " قيودي 
 مضة من المجموعة ذاتها ، بعنوان "ّلق بقضّية صغيرة ، ذاتّية ، نذكر و المتع
 : "رسالة

 بلبلٍ  سالمي إلى كلِّ 
 غصنٍ  سالمي إلى كلِّ 
 بالبلي
 أغصاني

 هاّل أتاِك سالمي ؟
فالموقف الذي تعّبر عنه هذه الومضة ، هو حّب الشاعرة الطبيعة ، في القسم    

 يعة أنها تحّبها ، في القسم الثاني . األّول ، ورغبتها في أن ُتدرك الطب
نجد أنواع الومضات هذه في شعر شعراء قصيدة الومضة ، وبخاّصة في    
ما يمّيز ومضات ريم هالل ، على اختالف  مضات قصيدة النثر . غير أّن أهمّ و 

أنواعها ، ويكاد يكون سمة مالزمة لشعرها ، هو بروز الذات فيها ، سواء أكانت 
ة . فحّتى في ومضة الحكمة التي ذكرناها ، وجدنا الذات ة أم ذاتيّ يّ الومضة موضوع

الحاضرة ، التي هي مصدر الحكمة وغايتها ، وذلك من خالل استخدام ضمير 
 .  فني "ينص " : المتكّلم في قولها
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، وينتقل إلى القارئ طيبًا يمأل نفسها  في ومضاتها لشاعرة المبدعة تفوحفذات ا   
 .  أيضاً فيمأل نفسه 

يتلّمس بروز الذات في شعر ريم هالل ، وأدبها كّله ، من لحظة ولعّل القارئ    
سمي ّية . فمن مجموعاتها الشعرّية : اقراءة عناوين كتبها ، وبخاصة الشعر 

 "تساؤالتي ، ومن كتبها النثرّية : من مفّكرتي . إّن  –بين شرفتي والبحر  –واألرض
هذا يعني أّن أدبها هو أدب ين المذكورة كّلها ، و حاضرة في العناو  م "ياء المتكلّ 

إّن األدب الذي يتناول القضايا  ، أدب القلب والوجدان ، أدب الصدق الفنّي .الذات
عن موقف الكاتب منها تعبيرًا عقلّيًا صرفًا ، هو أدب ة ، ويعّبر الموضوعّية ، بحياديّ 

ن كان أمينًا في تصوير الواقع . ومعروف أّنه إذا  ضعيف شعورّيًا ووجدانّيًا ، وا 
 الخيال والعاطفة وتصويرتعاظمت النزعة العقلّية في األدب ، على حساب 

، فإنه يخرج من إطار األدب . وعند ريم هالل ، ال يكون األمر كذلك ، اإلحساس
فكّل مقاربة لقضّية موضوعّية تمّر عبر الذات ، وكّل فكرة تأتي متمازجة باإلحساس 

الفّنّي هو الصدق في تصوير المشاعر ، وهو شرط ضرورّي  بها . إّن الصدق
 لجمال األدب وسمّوه ... وهو سمة مالزمة لشعر ريم كما ذكرنا . 

هذه الومضة التي تعرض فكرة هاّمة وعميقة ، فكرة  -على سبيل المثال  -لنأخذ    
 الرّقة والقسوة : القة الجدلّية بين طرَفي ثنائّيةالع

 ليدو  أمام عصفورٍ  أنا
 يةأجثو ملبّ 

 أنا أمام تقطيبِة نسرٍ 
 أستعير دماء لبوة

فسنجد أّن الشاعرة عرضت هذه الفكرة من خالل ذاتها ، مستخدمة ضمير    
خاضتها الشاعرة ، عّلمتها  ، الذي ُيحيل إلى تجربة ذاتّية ، أو تجارَب عديدةالمتكّلم

ة لّينة في التعامل مع ن ، ورقيقأن تكون قوّية وقاسية في مواجهة القساة الظالمي
ذاتّية إلى تجربة الضعفاء واألبرياء والمظلومين . ليس قولنا إّن ضمير المتكّلم ُيحيل 

ّنما هو حقيقة تبوح بها الشاعرة في سيرتها  مجّرَد استنتاج توحي به فكرة الومضة ، وا 
بصيرة " ففي " البصر وال . "من مفّكرتي  "، وتؤّكده في  "البصر والبصيرة  "الذاتية 
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تمييز الكاتبة من يتحلون بالرقة ممن يميلون إلى األذى بين من  يلمس القارئ
، فهي تؤّكد قسوة ، بل توّحش بعض من  "من مفّكرتي  "أما في  .عاشرتهم 

 عاشرتهم : 
" حين استحضرُت إحدى معّلماتي القاسيات التي رافقت السنة األولى من دراستي ، 

قارنة بينها وبين أنثى ذئب ، التقت طفاًل بشرّيًا في غابتها ، إذ اّتجهُت تلقائّيًا إلى الم
وتمارس حّقها الغريزي في كسب بقائها ، أخذت تحنو عليه ، بداًل من أن تفترسه 

وُترضعه ، إلى أن جعلته طفلها ، واحدًا من أفراد أسرتها . ترى .. هل اإلنسان حين 
 6119 –5ط  –من مفّكرتي  " يقسو ، يصبح أكثر ضراوة من وحوش الغابات ؟ "

 . "الالذقية  –دار المرساة 
حين ندّقق  مع أمثال هذه المعّلمة القاسية ، تعّلمت الشاعرة أن تكون لبوة . لكن ،   

أن القسوة ليست من طباع هذه الشاعرة الرقيقة ، فهي حين في العبارة ، يتبّين لنا 
 تها :وقفت في حضرة الرّقة والجمال ، تصّرفت على سجيّ 
 أنا أمام عصفوٍر وليد

 يةأجثو ملبّ 
ولكّنها ، حين صادفت نسرًا ، لم تجد في ذاتها القسوة التي تواجهه بها ، فاستعارت 

هذه الرّقة  تؤّكد غياب القسوة عن طبع الشاعرة ." ، أستعير  "دماء اللبوة .. فكلمة 
 التي ُتعامل بها عصفورًا ، ُتعامل بها كّل ما هو جميل :

 أصابعيشكر الورد أال ي
 حين ُتالمسه برفق ؟

وحّتى حين ال تستخدم ضمير المتكّلم ، كما في الومضة التي تحمل الفكرة ذاتها ،    
 في الحياة : ة ، الخير والشّر معاً أي فكرة وجود القسوة والرقّ 

 لماذا  نبت  السوسن والشوك
 في كوكب  واحد ؟

رتها بعد تجربة ذاتّية ، أي إّن طرح فكحتى في هذه الحال ، يستنتج القارئ أّنها ت
 بعد أن انصهرت في مجمر الذات .  الفكرة لم تصبح ومضة شعرّية إالّ 
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أّنها ابنة الطبيعة التي ، وُتعلن الشاعرة في أكثر من ومضة ، وأكثر من كتاب    
الطبيعة الرقيقة الجميلة صنعتها ، وأّن رّقتها الفطرية ، هي هبة من مظاهر 

بوعي ، بعد أن  ية في طفولتها ، ثّم تعاملت معهامارستها الشاعرة بعفو ، المعطاء
ثم حاكت هي من هذا ة ، كبرت وصقلتها الحياة . لقد منحتها الطبيعة قماش الرقّ 

رّقة وجمااًل وعطاء . هذا ما تقوله الشاعرة  في ومضة القماش شخصّية كالطبيعة 
 بحر :، في مجموعة بين شرفتي وال" خيوط "  :بعنوان 

 في يوم ميالدي
 : حضرت إلى بيتي بشائر األرض والسماء

 البحار والقمر
 العشب والمطر
 البالبل والنجوم
 الغصون والَسَحر

 خيطًا بلونه ومنحني كل  
 أُت في كّفي هدايايخبَّ 

 إلى أن صرُت في عْمر حائكة
 "ي بعنوان وتقترن الرّقة بسمّو المشاعر عند ريم هالل . فلنقرأ هذه الومضة ، وه   

 من مجموعة بين شرفتي والبحر : " خفاء 
 نزيفي هو ذا

 فأين  دمائي ؟
 فأين  ناري ؟ حريقي هو ذا

أن يعلم ا تنزف ، ونفسها تحترق ، من غير ُتحّس بآالمها ، فروحه الشاعرة وحدها
، الشاعرة ، التي حين تبوح بآالمهااأللم هذا هو أحد تجّليات تسامي أحد . إّن استتار 

رص على أن تمزج األلم بشيء من الفرح ، أو ُترفقه بعزاء ما . وال أظّن الشاعرة تح
تفعل ذلك من أجل تخفيف وقع األلم عليها هي ، فهي ليست في حاجة لمثل هذا 

بحمله ، بل تعتّز به ، فهو رفيقها الذي ّنه ألمها الذي تحمله وال تنوء التخفيف ، أل
 اعتادت رفقته :
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 حزاني يوماً " لماذا ال تنسى أ
 أن تستيقظ معي ؟ "

نما  وليس القصد من السؤال هنا ، التعبير عن الضيق أو التذّمر واالستنكار ، وا 
هو  وحزن الشاعرة ،يد فكرة أّن أحزانها ال تفارقها القصد منه هو التقرير ، هو تأك

 الذي يسمو بالنفس إلى مراتب روحانّية ُعليا :
 أال تذوب المسافات

 والحزانى ؟ بين اهلل ما
وها نحن أوالء نتحّدث عن الحزن في معرض األلم ، أو نجعلهما صنوين على ما 

تعتّز بكليهما ، وهما ، فالشاعرة  نفعل ذلك سهواً بينهما من اختالف ، لكّننا لم 
 ينتميان إلى حقل نفسي واحد ، أو حقلين متقاربين . 

 مله وتسعى إلى تخفيف وقعه ؟بح قلنا إّن الشاعرة ال تنوء بحمل ألمها ، وكيف تنوء
كيف وهو مصدر إبداعها ، كما قالت في ومضة أخرى ، لم تسّمها ومضة ، بل 

 :  "من مفّكرتي  "عّدتها خاطرة من خواطر 
 رفيقي ، ما بين األلم والقلم ؟ هل هي أّن أّولهما مداد ثانيهما ؟ "" ما صلة القربى 

مها على القارئ الرقيق الحّساس ، ال لترغب في تخفيف وقع ألذلك أزعم أن الشاعرة 
على نفسها .. وقد يجد بعض القّراء في قولي هذا ما يتناقض مع طبيعة شعر البوح 

اسّية التي هي نقل أحاسيس الذاتّي ، ومنه شعر ريم هالل ، ويبعده عن غايته األس
رهف إلى درجة من وهمومه إلى القارئ . لكّننا أمام شاعرة وصل بها ال الشاعر

مشاعره . فهي إذا خدشت  ترأف بالقارئ وتأنف من أن تخدشجعلتها ، لتسامي ا
تقول في ومضة أخرى من  ، ورّبما أكثر مّما يتأّلم .تتأّلم قبل أن يتأّلم ، ما إنسانًا 

 :" من مفّكرتي  "، وضّمتها مجموعة خواطر لومضات التي تخّفت في ثوب خاطرة ا
 أّلم أنا ؟" إذا ما خدشُت إنسانًا ، لماذا أت
 لماذا تسيل دمائي أنا ؟

 ة الواحدةهل ألّن نفسنا البشريّ 
 التي منها نبتنا

 تجول أبدًا فيما بيننا ؟ "
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 عل أالمها وتجاربها المريرة رصيددأبت على جّكد استنتاجنا هذا ، أن الشاعرة ويؤ 
 بعضًا مّما عانته : برة تمّكنها من إسعاد من يعانون حياٍة ، وخ

 باألمس وحيدة ، فمن أين كان لي اليوم ، أن أكون واحة للوحيدين ؟ "" لو لم أكن 
فيها عن وقع شعرها ّز أمام ومضة أخرى تسأل الشاعرة فكرتنا هذه تهت وال أظّن أن

 في نفس القارئ ، أو في نفس الحبيب : 
 أال  تلفحك  سطوري
 بلهيب  حرائقي ؟

، وح آالمها ، وأنها تتوقع ، وتأملب ّن ، هو أّن شعرها ليس إالّ فما تريد قوله ، كما أظ
إّن االستفهام  ويشاركها به .فيتفاعل معه  أن ينقل إحساسها باأللم إلى القارئ ،

 يتجاوز غرضه ، إلى التحريض على التفاعل والمشاركة .  "أال  "المنفّي الذي تحمله 
، ُتمّجد وتدرك ريم هالل ، وهي تتطّهر بآالمها وجراحها ، أّن الحياة ذاتها    

من مجموعة بين شرفتي  "عزاء  "تقول في ومضة أخرى بعنوان  .المتطّهرين باأللم 
 والبحر :

 األقاحيَأُكلُّ هذه 
 لعناق  جراحي ؟
يعانق جراح  –ممّثاًل باألقاحي  –في هذا القول عزاء للنفس ، فجمال الطبيعة 

اميًا وترّفعًا عن الشكوى ًا ومعّزيًا ، لكّن في هذا القول تسالشاعرة المؤلمة ، ممّجد
بل هي مصدر لالعتزاز ، ، وآالمها ليست مصدرًا للتعاسة أيضًا ، إذ إّن الجراح 

إلى الشاعرة وجراحها معلنة ألنها تجعل أقاحي الطبيعة وأقاحي المجتمع تركض 
 .حّبها

خرين واإلحساس بهم ليست ذاتّية سلبّية ، ليست مفصولة عن اآل ذاتّية الشاعرة إذًا ،
ثّمة جمال يحتضن جراحها ، وهو ليس جمال ففي الومضة السابقة  .ألمًا وفرحًا 

" تجاوزت األقاحي  "الطبيعة وحده ، بل جمال البشر الطيبين كذلك ، ألّن كلمة 
 إلى داللة أوسع .داللتها المحدودة 

ة تسير في الطريق ذاته سيرًا معكوسًا ، فالشاعر  "بذور  "لكّن ومضة أخرى بعنوان    
 هي التي تمّجد اآلخر :
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 عليك لو أقصُّ 
 كيف زرعُت قصائدي

 كيف سقيُتها
 كيف ناجيُتها

 كيف لممُت ثمارها
 كَديليألزّفها 

قارَئ شعرها ، وقد  صديقًا أو أخًا ، لكّنه قد يكونوقد يكون اآلخر هنا حبيبًا أو 
شاعرة ، وقد تدّل كلمة قصائدي على أشعار الأيضًا ، كّل إنسان . يكون اإلنسان 
ذات الشاعرة أو حياتها ذاتها .. وهكذا فإّن  كّل شيء في حياتها ،وقد تدّل على 

 تتحّقق وتنمو من خالل هذه العالقة التبادلّية بينها وبين اآلخر . 
وال يقتصر بروز الذات عند ريم هالل على التعبير عن هموم خاّصة ، بل    

بريات الهموم حبة ، والتعبير عن كُ يتجاوز ذلك إلى التحليق في فضاءات كونّية ر 
ثاًل ، وهي بال شّك قضّية اإلنسان الذاتية ، تلك المتصلة بقضية الحياة والموت م

 اإلنسانّية ، أو بعالقة اإلنسان باإلنسان وما الحياةالفرد الكبرى ، أو المتصلة بطبائع 
 يحكمها ويسّيرها .. وغير ذلك . 

 ع ، الذي يزيده اتساعًا االنفرادالواس الشاعرة هذه القضايا ، نلمس أفق في مثل   
 والتأّمل : 

 
 حجرتي أوصدُت عليَّ 

 سكنُت إلى مقعدي
 مداي ! ما أوسعك

هذا التأمل يجعل اإلنسان قادرًا على سماع صوت الطبيعة الذي ثّمة بين البشر من 
 ال يسمعونه ، وال تترّدد الشاعرة في وصم هؤالء بالصمم :

 ّماً أسّميهم صُ كيف ال 
 من ال ينصتون معي ..

 ؟ رابحإلى قيثارة ال
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األخرى . ففي أكبر قضايا الذات ، وهي المثمر ، الذي يوّلد الفكرة تلو إّنه التأّمل    
، قضية الحياة والموت ، يقود التأّمل العميق الشاعرة إلى فكرة وحدة هذين النقيضين 

غّذي أحدهما اآلخر ، إلى أن ، ويسيران معًا ، ي فموت اإلنسان وحياته يبدآن معاً 
يء جديد . ينتهيا نهاية كّل نقيضين متالزمين ، إذ يزوالن معًا ليولد من زوالهما ش

 :"  " رحيل بعنوانتقول في ومضة حوارّية 
 ميالدكِ  ذاك يوم  -               
 بل يوم إيقاد فتيلي  -               

 معة الراكضة في الذوبأنا الشّ            

لعمر شمعة تبدأ السير في طريق نهايتها من لحظة اشتعالها . هذه الصورة الجميلة ا
التي تستهوي القارئ ، تستهوي الشاعرة أيضًا ، فتعيد بناءها بشكل جديد ، على 

 صيغة سؤال :
 هل شموعي الذائبة
 شيء من رحيلي ؟

ال يعني  وت قضايا أخرى ، فموت الفرد مثاًل ،وتتفّرع من قضية الحياة والم   
بمعايير فلسفة الحياة والموت ، وهو جزء مع ، وال هو مأساة الكثير في نظر المجت

يه في نظر األب ، أو األّم من الحياة ذاتها وفق نواميس الطبيعة ، لكّنه يعني ما يعن
 ترى الحياة من كّوة أمومتها :التي 

 ثرّية  في غابةٍ 
 سقطت وريقة

 الغابة :تعّزت 
 واحدة .. ُوريقةٌ 
 : غصنٌ  تهّدجَ 

 لكّنها ابنتي
والشاعرة التي  إلى كّل شيء ، هي نظرة نسبّية ، فالنظرة إلى الموت ، كما النظرة

تعرف ذلك ال ترى الموت نهاية كما يراه معظم الناس ، بل تراه استمرارًا لمسيرة 
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نّ  الحياة ، ألم تقل في ومضتين تطّرقنا إليهما إّن الحياة والموت  يسيران معًا ، وا 
كائن حّي ما ، هي في الوقت ذاته نهاية موته ؟ أليس تعّري الشجرة من نهاية حياة 

 أوراقها ضرورّيًا لوالدة جديدة ، كما توحي لنا الومضة السابقة ؟ 
اإلنسان ى كّل يوم من أّيامها . لقد جرى ومن المنطلق ذاته ، تنظر الشاعرة إل   
اليوم الذي مضى : أمسي . وتنكر وعن  أن يقول عن اليوم اآلتي : غدي ، على

 : "تساؤالتي " الشاعرة هذين المصطلحين متسائلة في ومضة من مجموعة 
 لماذا أقول : غدي

 يكون لي ؟وهو قد ال 
 وفي ومضة أخرى :
 لماذا أقول : أمسي

 وقد فّر من أصابعي ؟
عتي قد ال يكون غدي لي ، فقد يأخذه الموت مني ، بل يأخذني منه ، وقد يسلبني مت

طارئ ، فأقول : ليت هذا اليوم لم يكن . أّما اليوم الذي مضى ، فهو  ر  أو شَ  م  به هَ 
العودة   أستطيع تغيير شيء جرى فيه ، أوفي الذاكرة ، وألنني ال إالّ  لم يعد موجوداً 

غٌد بصدر الغيب  "راودت الشاعرة ؟  إليه ، فهو ليس لي أيضًا . أهي نزعة خّيامّية
 هذا ما قاله عمر الخّيام ، داعيًا المرء إلى العيش في يومه وليومه :  ، "واليوم لي 

 بل األوانــــــــــــان    وال بآتي العيش قــــال تشغل البال بماضي الزم
 فليس من طبع الليالي األمانواغنـــــــــم  من الحاضــــــــــــــر لّذاته    

 اص الملّذات ، وعدم االكتراث إاّل إلى اقتن يدعوال أظّنها نزعة خّيامّية ، فالخّيام 
عن حظة ، أّما الشاعرة فهي تتساءل عن مكانة األمس والغد في حياة اإلنسان ، للّ 

الحاضر ، وعن جدوى نسبتهما إلى الذات التي الماضي والمستقبل من وجهة نظر 
؟ هكذا تسمو ال تستطيع التحّكم بهما ، أيمتلك اإلنسان فعاًل ما ال يمكنه التحّكم به 

عَرضًا ، إلى مستوى  ترد إلى الذهن فجأة ، أو يم هالل بالفكرة البسيطة التي قدر 
السؤال الفلسفي الجاّد والمبتكر . وهذا دأب شعر الرؤيا ، الذي قد يكون ومضة أو 

 في شّقه األّول : ؤال الفلسفي بصيغة حادة ومباشرة قصيدة طويلة . لقد جاء هذا الس
 ديلماذا أقول : غ
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 وهو قد ال يكون لي ؟
 لكن الشاعرة لم تلبث أن زّينته بصورة بديعة مبتكرة في شّقه الثاني :

 فّر من أصابعي
ل لقضايا ذاتّية تعطيها رؤيا نقُ ، أو لِ لسفية ، لقضايا ذاتّية / كونّية إنها مقاربات ف

واسعة ، هي من الشاعرة بعدًا مصيرّيًا كونّيًا . ولعّل هذه المقاربات ، وهذه األمداء ال
في ترويض هذه الخاصة ، لتأتي وقد برعت شاعرتنا  خصائص قصيدة الومضة .

، ، وصورةً  ومضاتها رشيقة ، كثيفة ، ملّونة ، وتكون كّل ومضة لمحة جميلة ، معنىً 
نشاءً   .  وا 

 
 أحمد عبد الرحمن خاطرة 

 بشأن الدكتورة ريم هالل
 

خر آأنه صديق لمسؤول كبير ... و ب،  مامي مفاخراً أحدهم أن يتحدث أيحدث    
ما من هو صديق لممثل مأل صيته عمال شهير ... وربأبأنه صديق لرجل 

غبط أنني أال إ ؛ ولئك بصداقاتهمأمن دواعي فخر  بداً أل أقلّ  نني الأومع  ...ءنحااأل
  ... لي صبحت صديقةأريم هالل  الدكتورةن أ نفسي على

 
 زهراء ضاما خاطرة

 ها مناقشة الدكتورة ريم هالل لنيل درجة الدكتوراهتعقيبا  على حضور 
 

 .. وكان يومًا شافياً 
 لن أنسى تفاصيله أبدًا 

 وكل من حولكِ  إشراقتكِ 

 .. عيونهم إليك ترحل

 .. وقلوبهم بك تنبض

 . ونوألجلك يصلّ 
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 .. لم أجد غافاًل بين الحاضرين أو مثرثراً 

 .. الوجه ارةَ نوَّ  .. الطلعة ةَ بهيَّ  كنِت 

 .. المشاعر دافئةَ  .. والكلمة الخطوةِ  ةَ واثق

 .. صالة خاشعة المشرفين فكانوا كأنهم في حضرةِ  ا من حضر من السادةِ أمّ 

 .. اإلعجاب فيما بينهم المقنعة ويتبادلون نظراتِ  ينتظرون إجابتكِ 

 كانت كأن على رؤوسهم التيجان  عائلتكِ 

.. كِ ب وثقمن  كلُّ  ه معكِ انتظرَ  الذي طالما كِ يخشون إن تحركوا أن يفسدوا عليك يومَ 
 .. القاعة إلى أوبرا تْ لَ تحوَّ ، حتى إذا ما جاء وقت التصفيق 

 .. والعيون إلى زهور وياسمين وفل وجوري

 .. تتوزع بطيبها على الكون بأكمله

 .. أجراس الكنائس تْ دقَّ وكأنها 

 وانطلقت آيات الحمد والثناء هلل الواهب 

 .. ف الفرحها عن وصربما عجزنا ساعتَ 

 .. أو كانت كل األوصاف مبهمة

 وربما مقارنة اليومين ببعضهما 

 .. نا حتى حسن الكالمدَ فقَ . أَ  ها مهيباً فبدا النور يومَ .. كانت مثل النور والظالم 

 .. دكتورة ريم

  .. منذ الطفولة يتِ ولذلك اليوم غنّ 

 . بأساس اإليمان بالفوز منذ أمسكِت  وسعيتِ 

 .. هاالمجلس يومَ  دَ سيِّ كان  قلبكِ  هرُ طُ 

 .. وا بعضهم بكِ ئأن يهنّ  فكان على من ناقشكِ 

 ..ريم 

 .. كلماتكِ  ننتظر كلَّ 

  ونجاحاتكِ 

 ننتظر الكثير 

 يكِ أحيّ 
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 خاطرة ازدهار ناصر
 تعقيبا  على حضورها حفل توقيع كتاب الدكتورة ريم هالل " أحكي لكم "

 
 خالل مسيرتكم ...؟أيها المبصرون .. ما الذي استطعتم أن تفعلوه 

 بصيرُتِك غاليتي ريم تفوُق البصر .. 
" أحكي لكم " هي عنوان مجموعة قصص من الواقع ، كانت موضوع التكريم في 

 اتحاد الكّتاب العرب / الالذقّية / .. 
وأنِت توّقعين كتابِك الجديد ، وتوّزعينه مّجانًا على  ما أسعدني بِك غاليتي ريم

 ريم .. ألف مبارك .. األصدقاء والحضور الك
أعتّز وأفتخر بِك صديقتي الدكتورة ريم هالل .. كما أعتّز بِك دكتورة رفيف هالل ..  

 أيتها األختان من ذاك المنبع الطّيب ..  
 الوالدة دعد صفّية .. الصفّية الصافية المعطاءة بال حدود كم أحّبِك .. 

عبد القادر هالل ، الذي أنرَت ظلمات الوالد المرحوم .. وأحترمَك أيها الهالل المنير 
غابات البشر ، وارتحلَت بعد أن أكملَت رسالتَك في هذه الحياة ، وواجباتَك تجاه 

 أسرتَك ، وأوصلَتها َبرَّ األمان ... 
  

 خاطرة تامي عضيمة هالل
 ُأم عبد القادر وريم هالل الصغيَرين

 
وقمم  عالٍ أم هي أ. ؟. بصرها فقدانل كم يصعب وصف حياتها .. أهي مأساةٌ 

 ؟.. ةبصير  خصبحساس وشفافية و ا  و 
.. عاشت طفولتها بظلم شديد من خارج ًا مرار .. ذاقت الوحدة  كافحت..  بتْ تعذَّ 

 اً كثير .. حِزنا وبِكيا  بيتها .. من خارج حضن والديها اللذين رعياها ألقصى الدرجات
قوى بكثير من أدًى ن لبصيرتها صأولم يكونا يدريان كم ،  من وضعهامها لّ ألت

 ... بصرها الذي كانت تحتاجه
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سالمدرسة  الحذر من .. .. المشاعر المرهفة .. الحزن التها التخيّ ؤ تمل طفولةٌ   اً توجُّ
 ... ةنسانيّ اإلمن مجتمع ال يملك أدنى مشاعر 

وزرعا ، ة لشخصها خاصّ بو  تحدٍّ ن الحياة هي بأاها عنأقها الوالدان وأشعراها و نَ ضَ حَ 
 ..به لى ما ترجو وتتمنى أو ما تحلمإقصوى في ذكائها وقدرتها على الوصول الثقة ال

اهلل  دِ مْ لى القبول والرضى وحَ إدفعتها ؛ ثقتها بذاتها التي اكتسبتها برغم مشكلتها 
وأعطاها  ن اهلل أخذ منها شيئاً أ.. أصبحت تدرك  خذأعطى وعلى ما أتعالى على ما 

.. أعطاها  لبصيرة التي أخذها من ُأناس كثيرينأكبر .. أعطاها ا منه شيئاً  بدالً 
 ..  اإلصرار والتحدي للوصول، يملؤها روحها التي يملؤها التفاؤل 

.. ريم الرقيقة الجميلة الحليمة الرصينة ..  هذه هي ريم .. ريم بنت دعد وعبد القادر
..  ة في األشخاص والمواضيعثاقب.. صاحبة النظرة ال زصاحبة الحضور المميَّ 

..  م المجد... صعدت سلّ بالنفس  ز .. صاحبة الثقة العالية جداً صاحبة القلم المميَّ 
... صعدت المرهف من إحساسها  .. كل ما انُتِشلَ  منها ذَ ها كل ما ُأخِ ءورا تاركةً 

.. هذه  مشوار الدراسةَعْبَر  لتصل نقطة الوصول .. التي يعلنها الزمن بعد جهدٍ 
ال القالئل إبصره .. ال يصلها على وهو يستحوذ النقطة التي ال يصلها أحد 

.. وصلت  مناقشة رسالة الدكتوراه في األدب العربيإلى يوم ذات القالئل.. وصلت 
يا وتعبا وكافحا إليصالها اللذان ضحّ ، أبواها به بما كان يشعر فيه ت حسَّ أيوم إلى 

 ..  ليس إال حلماً  تي كانتالتلك اللحظة لى إ
لى إ..  نطقتبهما بكل كلمة وحرف ، وأبهرتهم بكل ما أعطت  ،ها جميعهم و ناقش

 أن وصلت نقطة النهاية ... أصبحت .. 
 الدكتورة ريم هالل .. 

بكل  لكِ  .. هنيئاً  بوالديكِ  لكِ  ... هنيئاً  عليه نِت أبما  لكِ  من كل القلب .. هنيئاً  هنيئاً 
 ..  بكِ  لكِ  .. هنيئاً  ما تحملين من صفات

 .. ي واإلصرارللتحدّ  عنوانٌ و  للصبر رمزٌ  أنتِ 
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ر  كتَبه   بعَد مئة عام إبراهيم هاشم بشأن الدكتورة ريم هاللَتَصوُّ
 

  بداية القرن الثاني والعشرين: الزمان 

   واسعةالة ساحة سوريّ : المكان 

 ربما عشرات اآلالف:  الحضور

"  البصر والبصيرة" لم يريم هالل بمناسبة فوز ف ةسطورة السوريّ تكريم األ: ث دَ الحَ 
 ..كثر من مهرجان أب

   ئة ليرةصورتها على فئة الخمسم تْ عَ ضِ لها وُ  اً وتخليد

 نرى ذلك اليوم من اآلأي نّ إ
 

 كلمة أخيرة
 د. ريم هالل

 
بعَد أن أنجزُت كتابَي الجديَد هذا " أنا وسطورهم " ؛ كم حرُت في الغالف الذي يمكن 

نّيًا على موقعَي الخاّص ! كم تردَّدُت وأنا أتنقَُّل ما إلكترو  أنشرهأن أجعَله َله ، قبل أن 
رًا ،  بين اللوحات العالمّية ، التي منها عادًة أنتقي أغلفَة كتبي ! إلى أن اهتديُت مؤخَّ
إلى إحدى لوحات الخّط العربّي ، قد ُخطَّْت عليها اآلية الكريمة " ن والقلِم وما 

هي التي أقسَم فيها اهلل بالقلم وما يسطُر  –ها هذا التوافق ما بينيسطرون " ، إذ يا لَ 
وبين عنوان مؤلَّفي " أنا وسطورهم " .. وعقَب إنهائي والفتاة التي  –به البشر 

إضافة الغالف المذكور إلى كتابي ؛ أحضَرْت أّمي لنا القهوة ،  ةهمَّ تساعدني ، مَ 
ذُت منها رشفاتَي األولى ؛ التي تمثُِّل عادًة لنا مستراحًا من عناء العمل .. وما إن أخ

د ارتسَم على فنجانِك خط  دكتورة !!! لق" حتى صاحت الفتاة بجواري مذهولًة : 
من األلفات .. وبعد تداوٍل  ، استطاعت أن تقرأ منه كلمة " ألجل " ومجموعة" عربيّ 
فنجاني الذي تمَّ تصويره ، بين المحيطين بي ؛ انتهوا جميعًا إلى قراءتهم ما  بشأن

شبه كلمة " اهلل " ، ذلك من فوق أرزٍة ظهَرْت كذلك في الفنجان ، وقد انبعَثت منها ي
 رسائل بيضاء أو قناديل نحو األعلى . 
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برغم أنني لم أكن أؤمن بخزعبالت الفنجان وما يشبهها ، ِلما أرى فيها من تطاوٍل    
لٌة من اهلل على غيب اهلل ؛ لكن ماذا يعني هذا الذي طرأ على صباحي ؟! أهي رسا

 كًا كتابي الذي ارتأيُت أن أفتتَحه بآيٍة من ذكِره الحكيم ؟! ذاته ؟ بعَث بها إليَّ مبارِ 
 

 
 

                    
                     ------------------------- 

   
 
 


